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Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti  Jednoty českých matematiků a fyziků 
AF-LXII                     Smysluplná novela vyžaduje efektivní logistiku                  14.5.2015 
 
 
Ze seminární korespondence 
 
 

Dva dopisy k Projektu Krumlovia 
 
 
Dopis 1  –  I. Mareš M. Černohorskému 
 
Dne 12.5.2015 v 23:50 ivanmares9@seznam.cz(mailto:ivanmares9@seznam.cz) napsal(a): 
 
Vážený pane profesore, 

minulý týden proběhlo pracovní setkání se zastupiteli města Český Krumlov, na kterém jsme 
si vyměnili řadu názorů a vysvětlili n ěkteré body, které obě strany vnímaly odlišně či ne zcela 
shodně. 

Předběžně jsme se dohodli, že projekt Krumlovia přijde na program jednání velmi 
pravděpodobně v červnu a zaměří se především na vyhodnocení Memoranda o spolupráci, 
podepsaného 31.10.2013. 

Při posledních pracovních jednáních našeho týmu jsme se shodli na tom, že na projektu jako 
takovém je ještě spousta práce a že nejsme pod žádným tlakem, tedy ani časovým, který by 
nás nutil dělat rychlé kroky a improvizovat. 

Budeme tedy dále pracovat po několika liniích, a sice na precizování konceptu vzdělávání 
(včetně zapojení odborníků tak, jak jsme diskutovali na předchozím jednání AF  9. dubna), 
variantním architektonickém řešení areálu, přípravě první stavby - Vývojového centra a 
konečně i na fundraisingu. 

Nejsem si jist, že pro nadcházející Akademické fórum máme nějakou zásadní informaci, která 
by vážené auditorium mohla zajímat. Jakmile dojdeme k nějakým zásadním rozhodnutím, 
která by mohla veřejnost zajímat, budeme o nich vhodným způsobem informovat.  

Děkuji Vám ještě jednou jménem celého týmu za Váš zájem a podporu a zůstávám 
s pozdravem, 
Ivan Mareš 
 
 
Dopis 2  –  M. Černohorký I. Marešovi 
 
Od: Cernohorsky Martin <cernohorsky@physics.muni.cz> 
Komu: ivanmares9@seznam.cz 
Datum: 13. 5. 2015 13:43:56 
Předmět: 150513_I-Mares_Re: Vyvoj Projektu Krumlovia 
 
Vážený pane inženýre, 
 
děkuji za Vaši vysoce věcnou a obsažnou zprávu, která je jako celek zejména pro účastníky 
diskuse s Vámi na LXI. Akademickému fóru 9.4.2015, ale jistě nejen pro ně, dalším 
dokladem Vaší kompetentnosti v úloze, která Vám je v Projektu Krumlovia svěřena. [...]  
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Vracím se ještě k Vaší závěrečné děkovné zmínce o mé podpoře. Není totiž, jak víte, 
bezvýhradná. V souladu s naším oboustranně souhlasným názorem, že položka projektu, 
týkající se "univerzity" (shodli jsme se, že jde sice o instituci terciárního vzdělávání, nikoli  
však o univerzitu), vyžaduje  specifické objasnění, a že by bylo namístě se s tímto 
dosavadním deficitem v přípravě celého projektu kvalifikovaně vyrovnat. 
 
Dotkl jsem se toho na Akademickém sněmu Akademie věd ČR (Praha, 23.4.2015), když jsem 
po vystoupeních prof. J. Vebera (MŠMT, náměstek ministra) a prof. I. Netuky  (předseda 
Grantové agentury ČR) na ně navázal s poukazem na nesprávnost eventuálního vyloučení  
z grantové podpory projekty kvůli některé jejich položce (explicitně nikdo z nich o tom takto 
nemluvil), když má projekt řadu položek nepochybně podporu zasluhujících.  

Slabina Projektu Krumlovia, zejména má-li jít mj. i o instituci terciárního vzdělávání 
vybudovanou konkrétně v České republice, je zřejmá. Představy o Univerzitě Krumlovia jsou 
známy při nejmenším ze tří zdrojů,  
(1) Assenza, G., & Molz, M. (in press): The Krumlovia Project. Implementing the Learning 
Village Design of the University for the Future Initiative. 25 p. In F. Mislivetz, T. Fejérdy, & 
B. Bakó (Eds.),  <i>Creative Cities and Sustainable Regions, </i>Savaria University Press.  
(2) Gaudenz Assenza: Koncept paper THE UNIVERSITY  FOR THE FUTURE. A blueprint. 
26 p. 
(3) PROJEKT KRUMLOVIA. Studie proveditelnosti. Zhotovitel Institutions for the Future 
s.r.o., Olomouc, 2014. Autor neuveden. cca 260 s. 
Ne všechno, co je v uvedených materiálech uvedeno, by v odborné diskusi podle mého soudu 
obstálo.  

Má-li být projekt uskutečněn v České republice, může být jedině ku prospěchu iniciativně si 
vyžádat dobrozdání istitucí nebo i jednotlivců v dané věci v různých ohledech kompetentních. 
Jde konkrétně o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Českou konferenci rektorů, 
Radu vysokých škol, Akreditační komisi, atd. Není známo, že by vedení projektu se veřejně 
vyjádřilo, proč dosud žádným dobrozdáním zvenčí a ani dokladem o pokus o jeho získání 
nedisponuje, když Memorandum o porozumění bylo podepsáno už 31.10.2013 a rovněž 
uvedené práce (1) a (2) nevznikly teprve v posledních měsících. 

Ještě jednou děkuji za Vaši zprávu a srdečně Vás zdravím. 
Martin Černohorský 
 
 


