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Národní rada pro vědu
Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek 17. dubna 2014, 14:00-17:00,
v posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
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Průvodní dopis k k Záznamu z L. Akademického fóra.
Záznam z AF-L.
Účastníci AF-L.
Eva Syková: Kam směřuje naše věda? (Prezentace ppt, 26 snímků.)
Mayo Clinic–ICRC_Dopis vicepremiérovi Pavlu. Bělobrádkovi 1.4.2014.
Mayo Clinic statement 2.7.2013. PDF
Mayo Clinic statements 2.7.2013 a 7.4.2014. RTF

1. Informace.
Po zahájení ve 14:15 a uvítání účastníků (Z-2) uvedl M. Černohorský ve dvacetiminutovém
bloku informace a poznámky především k těmto tématům:
1.1. Novela zákona o vysokých školách. Z připomenutí materiálu k pluralitě logistiky legislativy
zasluhují pozornost zejména právě v současnosti zvlášť aktuální názory (1) Ralfa Dahrendorfa
o obecném úpadku respektování zákonů, (2) Karla Engliše o případech existujícího deficitu
odbornosti veřejných činitelů a (3) Tomáše Bati o pohledu na hospodářské krize. Pokud jde
o pluralitní logistiku, zůstane zdá se zatím neprávem stále ještě neznámou, nebo pro některé
mocenské skupiny možná spíše nežádoucí než neznámou hodnotou. V souvislosti se snahou
ministerstva připravit Novelu zákona o vysokých školách co nejdříve k projednání v Poslanecké
sněmovně zasluhuje právě pluralitní logistika legislativy pozornost.
1.2. Zůstane Mayo Clinic i v dalších letech v projektu ICRC? Situace byla charakterizována
s využitím dokumentů z let 2006–2014. Vada řídicího procesu, tj. nezavedení přezkumného
řízení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako gesčním místem v situaci, kdy to
nekorektnosti indikované z řady významných mít vyžadovaly, může být příčinou odchodu Mayo
Clinic z projektu ICRC s důsledky zasahujícími českou vědu nejen v oblasti zdravotnictví
s eventuálním výrazně negativním ovlivněním udržitelnosti projektu. Ze zmíněné dokumentace
je v Záznamu uveden dopis místopředsedovi Vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace (Z-4) a
tiskové zprávy Mayo Clinic (Z-5, Z-6).
1.3. Vládní prohlášení počítá s ustavením Národní rady pro vzdělávání. V situaci, kdy věda je už
po delší dobu z hlediska péče státní správy svým způsobem bezprizorní, bylo by ustavení
Národní rady pro vědu jako odborně skutečně kvalifikovaného poradního grémia velmi
prospěšné, a to tím spíše, že by vyžadovalo jen minimální, pokud vůbec nějaké, přídavné
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náklady. Mohlo by se předejít miliardovým ztrátám podobným těm minulým, resp. současným, a
předejít problémům povahy nejen finanční.
2. Kam směřuje naše věda?
Obsáhlý a obsažný výklad k tématu „Kam směřuje naše věda?“ přednesla Prof. MUDr. Eva
Syková, DrSc., FCMA, ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR, místopředsedkyně
Výboru pro vědu, vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, poradkyně
předsedy Vlády pro oblast vědy a výzkumu. Připojená prezentace podává výstižný obraz
o struktuře výkladu, jehož některá dílčí témata byla podrobně rozvedena.
Adekvátní odezvou byla mimořádně živá diskuse, z jejíhož průběhu lze soudit, že bude mít
pokračování na LI. Akademickém fóru „Správa vědy“.
3. Výhled na LI. a LII. Akademické fórum.
LI. Akademické fórum „Vysoké školy a vzdělávání“ se koná ve čtvrtek 22. května 2014.
Dominantou programu je vystoupení Doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy
univerzity, místopředsedy České konference rektorů pro oblast vzdělávání, s tématem „Novela
vysokoškolského zákona z pohledu ČKR“.
Pro cestu místopředsedy Vlády pro výzkum, vývoj a inovace MVDr. Pavla Bělobrádka,
Ph.D., MPA, k jednáním do Bruselu je třeba termín LII. Akademického fóra 27. května 2014,
stanovený vzhledem k původním možnostem pana vicepremiéra, zrušit. O novém termínu bude
jednáno pro období už podzimní, podobně jako u pana ministra kultury Mgr. Daniela Hermana.
LII. Akademické fórum „Správa vědy“ se koná v úterý 10. června 2014. S tématem
„Správa vědy“ vystoupí 1. místopředsedkyně Senátu PČR PaedDr. Alena Gajdůšková.
L. Akademické fórum skončilo v 17:20.
10. 5.2014

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