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Corrigendum k Záznamu z LI. Akademického fóra
Dík operativnímu upozornění Prof. Tomáše Opatrného je neprodleně korigována první věta
bodu 1.7 Záznamu z LI. Akademického fóra, rozeslaného 28.5.2014, 15:35. Korespondence
T. Opatrného s M. Černohorským (4 dopisy) korekturu dokumentuje:
1. Dopis T. Opatrného M. Černohorskému 28.5.2014, 16:24.
Dne 28.5.2014, 16:24, Tomas Opatrny napsal(a):
Vážený pane profesore,
děkuji za zasílání informací z Akademického fóra. Musím se ale zeptat na jednu věc v posledním zápise jsem se dočetl: "ČKR, RVŠ, AVČR a další instituce se ohradily
v souvislosti s alokací finančních prostředků proti nekorektnímu postupu Předsednictva
GAČR." Nevím o tom, že by se Rada VŠ ohrazovala vůči "nekorektnímu postupu
Předsednictva GAČR". Můžete mi prosím říct, odkud se tato informace vzala?
Děkuji a zdravím,
Tomáš Opatrný
2. Dopis M. Černohorského T. Opatrnému 28.5.2014.
Vážený pane profesore,
děkuji za Vaši zprávu. Předmětná věta "ČKR, RVŠ, AV ČR a další instituce se ohradily
v souvislosti s alokací finančních prostředků proti nekorektnímu postupu Předsednictva GA
ČR" unikla pozornosti při kontrole, při níž měla být upravena tak, jak bude jako corrigendum
uvedena při operativním informování (brzká pozvánka na AF-LII) všech adresátů Záznamu
z AF-LI: "Některé instituce se v souvislosti s alokací finančních prostředků vyjádřily kriticky
k postupu Předsednictva GA ČR".
Pro jednoznačnost, pokud jde o Radu vysokých škol, bude uvedena (leda byste z nějakých
důvodů byl pro to, aby se tak nestalo) i pasáž ze Záznamu z 8. sněmu RVŠ konaného v týž den
jako AF-LI:
"K situaci v GA ČR sdělil *prof. Opatrný,* že hostem 17. zasedání předsednictva RVŠ dne
17. 4. 2014 byl *prof. Gaš*, člen předsednictva GA ČR za obory technických věd, který
o situaci v GA ČR formou prezentace
<http://www.radavs.cz/prilohy/17p6%29_R_GACR_RVS.ppt> informoval. *Prof. Opatrný*
připomněl usnesení přijaté P RVŠ:*//*
*/Předsednictvo RVŠ bere na vědomí informaci člena předsednictva Grantové agentury ČR
o situaci v GA ČR. Vyzývá předsednictvo GA ČR k zajištění maximální transparentnosti všech
jejích procesů tak, aby výzkumná obec byla dostatečně informována o všech zamýšlených
i uskutečňovaných krocích GA ČR./*
*/Předsednictvo RVŠ ukládá komisi pro vědeckou činnost se danou problematikou detailně
zabývat a informovat RVŠ. /*
Situace v GA ČR byla projednávána následně na společném zasedání pracovních komisí
legislativní a pro vědeckou činnost dne 29. 4. 2014."
Původní koncepce zahrnovala i případ odvolání "miliardové Výzvy" a další lapsus MŠMT,
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týkající se ICRC, protože i to jsou důsledky nevážnosti k zákonu. Bylo by dobře, kdyby se
ministerstvu podařilo s oběma případy se vyrovnat s co nejmenšími škodami.
S poděkováním za Vaše upozornění a s přáním zdaru Vašim aktivitám Vás zdravím.
Martin Černohorský
3. Dopis T. Opatrného M. Černohorskému 29.5.2014, 8:17.
Vážený pane profesore,
velice děkuji a zdravím,
Tomáš Opatrný

4. Dopis M. Černohorského T. Opatrnému 29.5.2014, 10:47.
Vážený pane profesore,
děkuji za Vaši reakci. Zainteresovaným příjemcům Corrigenda přijde odkaz na prezentaci
Prof. Gaše jistě vhod.
S pozdravem
Martin Černohorský

Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda
cernohorsky@physics.muni.cz

2

