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Ze seminární korespondence: Pozvání z GAČR. 
 
 
Dne 14.3.2014 14:06 Cyril Höschl napsal:                                
 
Vážený pane profesore Černohorský, 
dostal jsem Vaši pozvánku na Akademické fórum a oceňuji, že se na jeho příštím 
zasedání hodláte věnovat i Grantové agentuře ČR, jejíž předsednictvo jsem jako 
jeho člen o Vašem pozvání i bohulibém záměru informoval. Na zasedání AF se 
sice bohužel vzhledem k návalu jiných povinností zřejmě nedostanu, ale jako 
jeden z adresátů Vaší pozvánky si Vás dovoluji jménem předsedy GAČR, prof. 
Petra Matějů, Ph.D., pozvat na příští zasedání předsednictva GAČR, jež se koná 
dne 20.3. 2013 od 9 do 13 hodin v sídle GAČR (Hadovka Office Park, Evropská 
2589/33b, 160 00 Praha 6). Na jednání předsednictva Vám dozajista bude 
poskytnut prostor pro představení základních tezí k problému Grantové agentury 
ČR (bod 5 Vašeho příštího Akademického fóra). Navíc, předsednictvo GAČR se 
vynasnaží poskytnout Vám veškeré informace o fungování Grantové agentury a 
uvítá Vaše nápady na jeho zlepšení, zejména pak v oblasti evaluačního procesu. 
Budou-li jakkoliv konstruktivní, nebude se jistě nikdo z členů předsednictva, 
případně Vědecké rady GAČR, bránit jejich uvedení do života, ba naopak. 
Velice bychom si považovali toho, kdybyste naše pozvání přijal. Opravdu rádi 
Vás na GAČR uvítáme. 
 
V úctě a s pozdravem 
  
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. 
Member of Presidium, Czech Science Foundation (GACR) 
Hadovka Office Park 
Evropská 2589/33b 
160 00 Prague 6 
Phone: +420 227 088 831 
Fax: +420 227 088 801 
E-mail GACR: cyril.hoschl@gacr.cz 
Web: http://www.gacr.cz/ 
 
 
V kopii 
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda Vlády ČR 
Ing. Andrej Babiš, místopředseda Vlády pro ekonomiku a ministr financí, 
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda Vlády pro vědu, výzkum a 
inovace, 
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., ministryně spravedlnosti, 
PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, 
Mgr. Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, předseda Legislativní rady 
vlády 
a všichni další členové Vlády; 
 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, 
Podvýbor pro vědu a vysoké školy VVVKMT PS PČR, 
 
Česká konference rektorů, 
Rada vysokých škol, 
Akademie věd ČR, 
Učená společnost ČR 
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Vážený pan 

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. 
člen Předsednictva Grantové agentury ČR 
Hadovka Office Park 
Evropská 2589/33b 
160 00 Praha 6 
 

16.3.2014 

Vážený pane profesore, 
 
potvrzuji příjetí Vašeho dopisu (14.3.2014 14:06) a dovoluji si Vám sdělit, že na XLIX. 
Akademickém fóru bude bod 5 „Aktuální problém vedení Grantové agentury ČR. 
Informace“ pojednán tak, jak se na AF standardně děje. 

Informací jsou (1) organizátory zvolené předmětné dokumenty nebo jejich charakteristika, 
popřípadě jen citační odkaz, (2) došlé příspěvky, a to i od autorů, kteří se semináře osobně 
nezúčastní, ať už ohlášeně či nepředvídaně.  

Pro bod 5 jsou dokumenty ad (1): 
1. Michal Hocek: Škodí vedení GAČR  vědě, nebo jde o zbytečný hon na čarodějnice?  
    Česká pozice, 14.03.2014. 
2. Prohlášení Akademické rady Akademie věd ČR a vedení Univerzity Karlovy 
    k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží GA ČR, 11.3.2014. 
3. Dopis člena Předsednictva GA ČR Prof. Cyrila Höschla Prof. Martinu Černohorskému  
    a odpověď.  

Pokud jde o diskusi, do Záznamu o Akademickém foru se zařazují diskusní příspěvky, 
pokud je autor dá v elektronické podobě k dispozici. 

Příspěvky v diskusi, zaslané elektronicky, se uveřejňují v Záznamu ze semináře v autorsky 
autentickém znění, bez jakýchkoli redakčních zásahů. Tak lze uplatnit i tematiku uvedenou 
ve Vašem dopise, bude-li Grantovou ageturou ČR seminární příspěvek zaslán.  

Vzhledem k uvedeným postupům a možnotem by moje účast na zasedání Předsednictva 
GAČR, k níž mě ve svém dopise zvete, nebyla funkční. Pokud by však byl ze strany GAČR 
zájem informovat nezprostředkovaně účastníky Akademického fóra a adresáty Záznamu o 
něm, je to v termínu, který by představiteli GAČR vyhovoval, dobře možné a bylo by to 
vítáno. 
 
S pozdravem 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., 
předseda OS Organizace výzkumu ČFS JČMF  
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Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. 
cernohorsky@physics.muni.cz, tel. 605 707 876 

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky 
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 
Kotlářská 2 
Brno 
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