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Univerzitní a neuniverzitní výzkum doma a ve světě 
 

Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek  20. listopadu 2014, 14:00-17:00, 
v posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 

 

Přílohy: 

Z-0   Průvodní dopis k Záznamu z AF-LVI. 
Z-1   Záznam z AF-LVI. 
Z-2   Účastníci AF-LVI. 
Z-3   L. Grubhoffer: Univerzitní a neuniverzitní výzkum. 
Z-4   L. Grubhoffer:  Univerzitní a neuniverzitní výzkum doma a ve světě.  
Z-5   L. Pátý:  Pro hlubší pochopení rozdílu vědecké práce na univerzitních a neuniverzitních 
         institucích.  
Z-6   Pozvánka na LVII. Akademické fórum „Přijímací zkoušková minima  –  proti a pro“.  
Z-7   Průvodní dopis k Pozvánce na AF-LVII. 
 
1. Zahájení. Uvítání. Ceny ministra. 

Po zahájení ve 14:15 a uvítání účastníků (Z-2) komentoval M. Černohorský promítnutý 
seznam laureátů Ceny ministra pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijních 
programech, kterým bylo ocenění slavnostně předáno 18.11.2014 v Národním pedagogickém 
muzeu Jana Amose Komenského. 

Laureáti Ceny ministra 2014: 
Bc. Antonín Čajka, PřF UJEP Ústí n. L.;  
Bc. Barbora Kukrechtová, FF UK Praha; 
Ing. Jan Král,  FEKT VUT Brno; 
Ing. Jan Pecháček, FCHT VŠCHT Praha; 
 

Ing. Petr Pokorný,  FSv ČVUT Praha; 
RNDr. Lukáš Grajciar, Ph.D., PřF UK Praha; 
Mgr. Martina Miková, Ph.D., PřF UP 
Olomouc; 
Mgr. Karla Plevová, Ph.D., LF MU Brno; 

 
Letošní 15. ročník Ceny ministra byl premiérový tím, že po úpravě Statutu byly poprvé 

Ceny uděleny explicitně diferencovaně v kategorii bakalářské, magisterské a doktorské. Prof. 
Wilhelm v písemném diskusním sdělení připomněl, že dne 4.11.2014 byla předána Cena 
ministra školství, mládeže a tělovýchovy Prof. Jiřímu Frimlovi za mimořádné výsledky ve 
výzkumu v rámci EU. Hodnotné údaje získá zájemce z rozhovoru pro Českou pozici „Jiří Friml 
ví, jak by mohla česká věda vzkvétat“. 
http://ceskapozice.lidovky.cz/elitni-stavitel-rostlin-jiri-friml-vi-jak-by-mohla-ceska-veda-
vzkvetat-1zi-/tema.aspx?c=A121017_151149_pozice_79604   
 
2. K odezvám na údaje v Záznamu z AF-LV.  

Poukazy v Záznamu z AF-LV na nesprávné postupy zůstaly zatím bez odezvy. Příslušné 
instituce, resp. jednotlivci nejsou povinni reagovat, pokud by však tak učinili, zasloužili by se 
o kultivaci nejen akademických prostředí v oblastech své působnosti. 
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3. Nelogičnost prezidentova odůvodnění nepozvání na Hrad. 

Je nelogické odůvodňovat rozhodnutí úkonem, k němuž vůbec nedošlo (v daném případě 
ani dojít nemohlo pro neoprávnění k němu). Jde o toto: 

Ve vysílání ČT 26.10.2014 19:00 Události bylo citováno loňské prezidentovo vyjádření:  

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka: „Je to obhajoba prestiže všech prezidentů, tak 
vysvětlil Miloš Zeman fakt, že ani letos nepozval 28. října na Pražský hrad některé rektory. ...“ 
Miloš ZEMAN, prezident republiky: „ ... Odmítá-li se druhý z jmenovaných rektorů dostavit na 
pozvání prezidenta do Karolina, je nepochybné, že nedostane druhé pozvání.“  

Nebylo by správné požadovat, aby hlava státu znala beze zbytku a do všech podrobností 
všechny své povinnosti a svá práva. To je úkolem kvalifikovaného aparátu Kanceláře prezi-
denta republiky. V daném případě pan prezident nezná dost dobře povinnosti a práva hlavy 
státu, když se vyjádřil tak, jako by byl někoho do Karolina pozval. Není známo, že by tak byl 
v nějaké formě on sám nebo z jeho pověření či spontánně učinila Kancelář prezidenta repub-
liky, a také to nebylo v daném případě ani povinností, ani právem prezidenta republiky. Na 
chybnost jeho vyjádření neupozornilo, jak by se dalo čekat a bylo namístě, bohužel ani pří-
slušné ministerstvo, ani žádná z akademických institucí (Univerzita Karlova, Česká konference 
rektorů, Rada vysokých škol), ani kdo jiný z kompetentních činitelů. Vznikla tak mediálně 
kolportovaná klamná informace, vzbuzující dojem, že prezident má pravdu. Za takové situace 
je povinností primárně ne samotného prezidenta, ale Kanceláře prezidenta republiky, zjednat 
nápravu. Kancelář prezidenta republiky se však ukazuje zatím pro preventivní nebo aspoň ná-
sledný zásah nedostatečně kvalifikovaná a zdá se neschopná věc vůbec pochopit, nechceme-li 
připustit absurdní možnost, že svou elementární povinnost zanedbává vědomě. Stále však je 
ještě namístě buď opodstatněné vyvrácení uvedeného popisu situace, nebo reakce s patřičnou 
korekturou.  
 
4. Oppenheimerův-Einsteinův „dopis“, mj. o kontaktech s mimozemšťany.   

K předpokládané diskusi o zacházení s „dopisem“ využívajícím neprávem Einsteinovu 
autoritu nedošlo, když nebyl přítomen nikdo ze zvaných, bezprostředně zainteresovaných 
zastánců (?) vadných tvrzení. (Ponechání nebo odstranění otazníku by mohla právě otevřená 
seminární diskuse lehce rozhodnout.) Ani písemně nedošly zatím žádné reakce na kritické 
poukazy uvedené v Záznamu z AF-LV a v jeho přílohách. Věc zůstává tedy nadále otevřená. 
 
5. Projekt Krumlovia. 

Projekt Krumlovia – Vzdělávací městečko a mezinárodní univerzita v Českém Krumlově 
s rozpočtem s částkou 208 milionů EURO rozvrženou na deset let je koncipován jako vzorový 
model, kterým má mít podle údajů v práci G. Assenza, M. Molz: The Krumlovia Project (viz 
AF-LV, příloha Z-8) následovníky v dalších městech a zemích. Perspektivy projektu napoví 
studie proveditelnosti, jejíž zpracování je v závěrečném stadiu. Účastníkům Akademického 
fóra bude představena pravděpodobně na lednovém semináři. 
 
6. Libor Grubhoffer: Univerzitní a neuniverzitní výzkum doma a ve světě. 

Prezentace L. Grubhoffera „Univerzitní a neuniverzitní výzkum“ (Z-3) uvádí na 35 sním-
cích obsažný komparativní materiál, s nímž může zainteresovaný pracovník dobře pracovat, 
aniž by potřeboval vysvětlující komentář. Prezentace byla distribuována účastníkům semináře 
tištěně a od komentáře mohlo být upuštěno. Byla dána přednost využít seminárního času pro 
výklad „Univerzitní a neuniverzitní výzkumu doma a ve světě“, charakterizovaný stručně 
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v příloze (Z-4). Z početných diskutujících poskytl pro Záznam text „Pro hlubší pochopení 
rozdílu vědecké práce na univerzitních a neuniverzitních institucích“ (Z-5) L. Pátý. 
 
7. Výhled na LVII. Akademické fórum. 

LVII. Akademické fórum „Přijímací zkoušková minima – proti a pro“ se koná 
11.12.2014. Bližší údaje o jeho programu jsou v Pozvánce (Z-6, 7). 
 
LVI. Akademické fórum skončilo v 17:10. 
 

28.11.2014 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., 
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF 


