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Vážené prorektorky a vážení prorektoři 
 
 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc., prorektor UK pro vědeckou a tvůrčí činnost 
volf@cesnet.cz, veda@prorektor.cuni.cz 
 
Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., prorektorka UPOL pro záležitosti vědy a výzkumu 
jitka.ulrichova@upol.cz 
 
Prof. Ing. Petr Moos, CSc., pověřen dočasným řízením úseku prorektora ČVUT pro vědeckou a 
výzkumnou činnost 
moos@fsv.cvut.cz, petr.moos@rek.cvut.cz 
 
Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., prorektor VŠB-TUO pro vědu a výzkum a doktorské studium 
bohumir.strnadel@vsb.cz 
 
p.h. Jiří Ševčík, CSc., vedoucí a koordinátor vědeckého výzkumu AVU 
sevcik@avu.cz 
 
Prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc., prorektor VUT pro rozvoj vědecké a výzkumné činnosti 
prorektor-vyzkum@ro.vutbr.cz, kotoul@ro.vutbr.cz 
 
Doc. MVDr. Miloslava Lopatářová, CSc., prorektorka VFU pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 
lopatarova@vfu.cz, prorektorvvz@vfu.cz 
 
Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., prorektorka MU pro vědu a výzkum 
musilova@rect.muni.cz 
 
Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., prorektor MEU pro vědu a výzkum 
robert.pokluda@mendelu.cz 
 
Prof. Mgr. Miloslav Klíma, prorektor AMU pro studijní a pedagogické záležitosti, uměleckou činnost, 
vědu a výzkum 
miloslav.klima@damu.cz 
 
PhDr. Filip Suchomel, Ph.D., prorektor VŠUP pro mezinárodní spolupráci a výzkum 
dobrichovska@vsup.cz 
 
Mgr. Richard Fajnor, prorektor JAMU pro zahraniční styky, vědu a výzkum 
fajnor@jamu.cz 
 
Doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., prorektorka UPAR pro vědu a tvůrčí činnost 
tatiana.molkova@upce.cz 
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Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., prorektor VŠCHT pro vědu a výzkum 
Milan.Pospisil@vscht.cz 
 
Prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D., prorektorka ČZU pro vědu a výzkum 
sedmikova@af.czu.cz 
 
Ing. Jana Drašarová, Ph.D., prorektorka TUL pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky 
jana.drasarova@tul.cz 
 
Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., prorektorka VŠE pro vědu a výzkum 
hronova@vse.cz 
 
Prof. PhDr. RNDr. Antonín Slabý, CSc., prorektor UHK pro tvůrčí činnost a vnější vztahy 
antonin.slaby@uhk.cz 
 
Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc., prorektor JU pro vědu a výzkum 
prorektor-veda@jcu.cz, zrzavy@centrum.cz 
 
Mgr. Igor Fojtík, Ph.D., prorektor OU pro řízení vědy a vnějších vztahů 
igor.fojtik@osu.cz 
 
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., prorektor SU pro vědu a zahraniční styky 
prorektor-vyz@slu.cz, zdenek.stuchlik@fpf.slu.cz 
 
Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc., prorektor UJEP pro vědu a další tvůrčí činnost 
tomas.loucka@ujep.cz 
 
Doc. RNDr. František Ježek CSc., prorektor ZU pro strategii a výzkum 
jezek@rek.zcu.cz 
 
Doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc., prorektor UTB pro tvůrčí činnosti 
kresalek@fai.utb.cz 
 
Prof. Ing. František Zezulka, CSc., prorektor VSPJ pro výzkum, vývoj a zahraniční vztahy 
zezulka@vspj.cz 
 
Prof. Ing.Jan Váchal, CSc., prorektor VŠTE pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost  
Vachal.Jan@seznam.cz 
 
Prof. PhDr. Jiří Straus, CSc., prorektor PA pro vědu a výzkum 
straus@polac.cz 
 
plk. doc. Ing. Martin Macko, CSc., prorektor UO pro vědeckou činnost 
martin.macko@unob.cz 
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Brno, 9. 4. 2010 
Vážené paní prorektorky, vážení páni prorektoři, 
 
připojená Pozvánka-Program na XII. Akademické fórum je určena především těm adresátům, ke 
kterým se informace o jeho konání dosud eventuálně nedostala a kteří mají zájem se semináře 
osobně nebo korespondenčním diskusním příspěvkem zúčastnit nebo popřípadě chtějí jen získat 
informace o jeho průběhu buď od přímého účastníka, nebo z materiálů zasílaných Akademic-
kému senátu. 
 
O reformě jako tématu dubnového XII. a květnového XIII. Akademického fóra s účastí členů 
Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání profesora Zdeňka Jiráska (15.4.2010) a profesora 
Jana Švejnara (20.5.2010) byly všem vysokým školám, resp. jejich rektorům a předsedům 
Akademických senátů zaslány informace již 20. března a znovu 29. března spolu s materiály 
z XI. (11.3.2010) a následného mimořádného (23.3.2010) Akademického fóra. 
 
Připojená Pozvánka s aktualizovaným programem je nyní zasílána přímo i prorektorům pro vědu 
a výzkum s prosbou, aby byla podle uvážení prorektora přeposlána těm potenciálním zájemcům 
na fakultách, zejména proděkanům pro výzkum, jejichž informovanost může být pro vlastní školu 
a celý systém k užitku. Záznam ze semináře s avizovanými příspěvky jako přílohami bude zaslán 
rektorům a předsedům Akademických senátů všech veřejných a státních vysokých škol, bez 
ohledu na to, zda se někdo ze školy semináře zúčastnil. 
 
S poděkováním za spolupráci a se srdečným pozdravem 
 
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., 
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF 
cernohorsky@physics.muni.cz 
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