
Tisková zpráva 

f ó r u m p r o v e ř e j n ý p r o s t o r v e v ě d ě a k u l t u ř e 

Občanské sdružení Fórum Věda žije! protestuje proti způsobu jmenování nové RVVI 
a zejména proti zvolení Miroslavy Kopicové první místopředsedkyní nové RVVI. 

Premiérem Nečasem byla nedávno jmenována nová RVVI s Miroslavou Kopicovou jako 
místopředsedkyní. Občanské sdružení Fórum Věda žije! s tímto vyjadřuje ostrý nesouhlas: 

1. Výběr kandidátů na členy RVVI musí být transparentní vzhledem k důležitosti vědy a 
výzkumu pro budoucnost ČR. Kandidáti neprezentovali své představy o řízení vědy a 
výzkumu, pouze byli jmenováni premiérem Nečasem na základě nejasných kritérií. 
Premiér tak prokazuje, že jeho sliby o větší transparentnosti politiky nemají s realitou 
nic společného.  

2. Ve výsledku mezinárodního auditu české vědy Technopolis byla tvrdě kritizována 
špatná koncepce české vědní politiky, rozdělování financí určených na českou vědu a 
systém hodnocení české vědy. Za tyto výsledky je do velké míry zodpovědná 
Miroslava Kopicová, která tyto mezinárodně kritizované kroky ve své době 
připravovala a prosazovala. Miroslava Kopicová se navíc zdiskreditovala již v době, 
kdy spravovala evropský program Leonardo da Vinci. Nezvykle drahý provoz 
programu byl mimo jiné způsoben velkorysou mzdou, kterou Kopicová sama sobě 
vyplácela.  

3. V době svého působení jako ministrině školství se Miroslava Kopicová neosvědčila, 
nezískala podporu a odbornou veřejností jí byla naopak vyjadřována nedůvěra pro její 
špatnou orientaci v oblasti školství, vědy a výzkumu.  

4. Z dřívějších vyjádření Miroslavy Kopicové vyplývá, že podporuje směrování 
finančních prostředků určených na českou vědu do průmyslu a aplikované sféry na 
úkor základního výzkumu. Její jmenování do čela RVVI poškozuje z dlouhodobého 
hlediska vývoj české vědy a výzkumu. Podpora průmyslu je ze strany státu nutná, 
neměla by se však dít na úkor financování základního a aplikovaného výzkumu, natož 
pak ve prospěch nejasně vybraných soukromých firem.  

Občanské sdružení Fórum Věda žije! se domnívá, že způsob jmenování nové RVVI je 
neprůhledný a jmenování Miroslavy Kopicové první místopředsedkyní RVVI je výsledkem 
průmyslové lobby, která může mít zájem o finanční prostředky určené primárně na rozvoj 
české vědy. Zejména proti jmenování Miroslavy Kopicové hodláme protestovat společně s 
dalšími zástupci odborné veřejnosti.  

 

Kdo jsme 

Fórum Věda žije! je občanské sdružení, jehož členy jsou především mladí vědci. Posláním 
Fóra je podpořit komunikaci mezi vědci, vládními a nevládními organizacemi a veřejností, 
podněcovat otevřenou diskuzi o vědní politice a reformě vědy a výzkumu v ČR a 
popularizovat výsledky vědecké práce. 
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