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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 
PRAHA 12. 11. 2009 – PETICE ZA ODPOVĚDNOU REFORMU VĚDECKÉHO VÝZKUMU 
A VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ BYLA PŘEDÁNA PREMIÉROVI FISCHEROVI 
 
DNE 12. 11. 2009 BYLA PŘEDÁNA PETICE ZA ODPOVĚDNOU REFORMU VĚDECKÉHO 
VÝZKUMU A VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. CÍLEM PETICE JE UPOZORNIT NA 
PŘETRVÁVAJÍCÍ PROBLÉMY ČESKÉ VĚDY A VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ, ZEJMÉNA NA 
NEDOSTATEČNOU DISKUSI O REFORMĚ VĚDY A VÝZKUMU A TERCIÁRNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ S AKADEMICKOU OBCÍ, NETRANSPARENTNÍ FUNGOVÁNÍ ČESKÉ 
VĚDNÍ POLITIKY A NÍZKOU KVALITU SYSTÉMU HODNOCENÍ VĚDECKÉ PRÁCE. 
 

Petici podepsalo 2849 signatářů, mezi nimi význačné osobnosti české vědy. Prof. RNDr. Helena 
Illnerová, DrSc., bývalá předsedkyně AV ČR, k petici uvádí: „Petice je iniciována těmi mladšími z 
akademické obce, i když ji posléze podepisovali i ti starší. Stěžujeme si, že mladí jsou apatičtí, 
sobečtí, nechtějí se angažovat ve věcech veřejných. Ale v podobě petice se najednou 
shledáváme s lidmi, kteří angažovaní a opravdoví jsou, kterým jde o budoucnost a směřování 
vzdělávání a vědy, o otevřenost a férovost diskuse, o hledání východisek, o vpravdě 
budoucnost naší země. Važme si jejich iniciativy! Nemluvme o nátlakových skupinách, žijeme 
již dvacet let v demokratické společnosti. Spíše se upřímně zamysleme nad poselstvím petice, 
pod kterou jsou již stovky podpisů.“ 

Petiční výbor deklaruje svoji otevřenost dále diskutovat otázky a problémy, na které se petice 
soustředí, s odpovědnými představiteli českého státu v zájmu zajištění co nejtransparentnější a 
nejfundovanější tvorby české vědní politiky.  

Tisková konference bude uspořádána poté, co petiční výbor obdrží odpověď ze strany odpovědných 
orgánů. Petiční výbor věří, že Petice za odpovědnou reformu dnes předložená premiérovi Fischerovi 
povede k otevření širší debaty o směřování a budoucnosti české vědy a výzkumu a že těchto debat se 
bude účastnit i širší skupina zainteresovaných osob, než tomu bylo doposavad. Petiční výbor 
opětovně deklaruje nutnost budovat společnou pozici akademických a vysokoškolských pracovišť s 
cílem vytvořit vědecké prostředí, které bude podporovat rozvoj kreativního a kritického myšlení 
nastupujících generací vědců a vědkyň. 

Kontakt: Marcela Linková, tel. 604 239 802 

Kontaktní e–mail: petice@odpovednareforma.cz 

Více informací na http://www.odpovednareforma.cz/ 
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Petiční výbor: 

Mgr. Jan Kuneš, Ph.D., U Školičky 2217/4, Praha 9, 190 00, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. 

Mgr. Marcela Linková, Zelenky Hajského 4, Praha 3, 130 00, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Mgr. Zuzana Macek Jílková, Bezručova 224, Jaroměř, 551 01, 1. lékařská fakulta Univerzity 

Karlovy, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 

RNDr. Martin Markl, DrSc., Žitná 11, Praha 1, 110 00, Matematický ústav AV ČR, v.v.i. 

Mgr. Josef Šlerka, Sokolovská 82, Praha 8, 186 00, Univerzita Karlova 

Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A., Jurkovičova 19, Brno, 638 00, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 
v.v.i., Brno 

Mgr. Samuel Zajíček, Na Křečku 341, Praha 10, 109 00, Univerzita Karlova 

 

Fórum Věda žije! je občanské sdružení, jejímž cílem je informovat veřejnost o nastalé krizové situaci 
ve vědní politice, vyvolat otevřenou diskusi a iniciovat systémové změny. K omezení totiž nedochází v 
důsledku ekonomické krize, ale pod tlakem lobbistických skupin, které usilují převést miliardy 
z veřejných financí určených pro vědu do neprůhledné oblasti průmyslových inovací, za nimiž se často 
skrývají zájmy soukromých firem.  

Kontakt pro novináře, kteří hodlají připravit článek, fotografovat, natáčet či napsat reportáž 
z akcí fóra: Michaela Vojtková  777 068 338. 


