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Fórum Věda žije! je občanské sdružení, jehož posláním je podpořit komunikaci mezi vědci, vládními a 
nevládními organizacemi a veřejností.

V souvislosti s vyhrocenou situací ve vědě a výzkumu, 
způsobenou zejména Radou pro výzkum, vývoj a ino-
vace (RVVI), došlo k obecné shodě v tom, že tato Rada 
musí být personálně obměněna. Byla to první věc, kte-
rou premiér Jan Fischer slíbil demonstrujícím vědcům. 
K částečné obměně RVVI mělo dojít již v lednu letošní-
ho roku. Tehdy přišel předseda vlády s návrhem trans-
parentních nominací, založených na veřejných slyšeních 
kandidátů navrhovaných Akademií věd ČR, Českou kon-
ferencí rektorů, Radou vysokých škol a Svazem průmyslu 
a dopravy. Tento návrh odmítli (ve vzájemné shodě!) re-
prezentanti Rady vysokých škol, České konference rek-

torů, Svaz průmyslu a dopravy a ministryně Kopicová. 
Ta, coby výkonná místopředsedkyně Rady, argumento-
vala mj. časovou náročností takové procedury. Premiér 
poté od svého progresivního návrhu ustoupil a rozhodl 
se kandidáty vybírat netransparentně – podle „pravidel“, 
která nikdo nezná, neboť neexistují (!). Přes jeho původní 
proklamace nebyla RVVI dosud (20. dubna 2010) perso-
nálně obměněna, což mj. umožňují neuvěřitelně (výhod-
ně) „nafukovací“ pravidla, kterým jmenování, fungování 
i kompetence Rady „podléhají“. Původní, zcela zdiskredi-
tovaná RVVI tak nadále nerušeně zasedá, jedná a pokra-
čuje ve svém díle zkázy. ●

RVVI se zakopává ve svých pozicích
aneb Příběh vraha české vědy



AKCE

9. února 2010

Fórum Věda žije! v Brně
V souvislosti s odmítnutím premiérova návrhu transparentních nominací čle-
nů RVVI předalo Fórum Věda žije! do podatelny rektorátu brněnské Masaryko-
vy univerzity (MU) otevřený dopis předsedovi České konference rektorů (ČKR) 
Fialovi. V dopise je pan Fiala žádán o vysvětlení, proč jménem ČKR premiérův 
návrh odmítl a co znamená Svazem průmyslu a dopravy zmiňovaná „dohoda 
vysokých škol s průmyslem“. Text otevřeného dopisu pak byl rozdáván před 
budovami fakult MU. 
Stejný dotaz byl vznesen vůči Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komo-
ře a ministryni školství, která premiérův návrh (s poukazem na postoj ČKR) 
rovněž nepodpořila. Na otevřený dopis Fóru Věda žije! odpověděli pouze mi-
nistryně školství M. Kopicová a předseda ČKR Petr Fiala. ●

UDÁLOSTI
15. prosince 2009 
XXXV. Akademický sněm AV ČR
Tématem všech proslovů byl sou-
časný krizový stav vědy a výzkumu 
v ČR. Předseda AV ČR Jiří Drahoš ne-
šetřil kritikou Radu pro výzkum, vý-
voj a inovace (RVVI), která Akademii 
navrhla výhledové snížení instituci-
onální podpory až o 50 % a vypraco-
vala metodiku hodnocení vědecké 
práce kritizovanou naprostou větši-
nou odborné veřejnosti. Následovaly 
vůči AV nepřátelsky laděné projevy 
ministryně školství a prezidenta re-
publiky. Ministryně Kopicová čin-
nost RVVI i jejího sekretariátu ocenila 
a ohradila se proti hlasům kritizujícím 
personální složení Rady. Prezident 
Václav Klaus ve svém proslovu uve-
dl, že si „není jistý“ mj. strukturou 
a rozměrem české vědy a poměrem 
základního a aplikovaného výzkumu 
v ČR. Čím si jistý je, Klaus přítomným 
příznačně nesdělil. ●

27. ledna 2010
130/2002 Sb. Novela zákona o pod-
poře výzkumu a vývoje
Poslanecká sněmovna poslala 
do druhého čtení návrh novely zá-
kona 130/2002 Sb., jejímž hlavním 
záměrem je odstranit používání 
absurdní metodiky hodnocení vě-
decké práce a s ní provázaného 
rozdělování institucionální podpo-
ry vědeckým a výzkumným insti-
tucím. Není však pravděpodobné, 
že se celý schvalovací proces stihne 
dokončit do květnových voleb. ●

27. ledna 2010
Setkání občanských iniciativ
Fórum Věda žije! se zúčastnilo setká-
ní občanských iniciativ, jehož cílem 
bylo podpořit komunikaci stávají-
cích uskupení, diskutovat o případ-
né podpoře a vzájemné spoluprá-
ci. Setkání se zúčastnily iniciativy 
Arnika, Athenaeum pro 21. století, 
Auto*Mat, Člověk v tísni, Ekologický 
právní servis, Inventura demokra-
cie, Opona, Oživení, Pražské matky, 
Pro vzdělanost, Už dost!, Už se na to 
nemohu dívat, Zelený kruh, Změň 
politiku a další. ●



22. února 2010
Fórum Věda žije! uspořádalo veřejné slyšení kandi-
dátů do vládní RVVI pod názvem „Vize pro českou 
vědu“ (záznam naleznete na www.primyprenos.cz). 
Uchazeči o členství v RVVI zde mohli veřejnost sezná-
mit se svými názory, postoji a cíly, které by v případě 
svého působení v tomto poradním orgánu zastávali 
a obhajovali. Pozvání přijali všichni nominovaní AV 
ČR a jeden kandidát Rady vysokých škol. Do násled-
né živé diskuze o budoucnosti české vědy se kromě 
reprezentantů akademického světa zapojili i před-
stavitelé veřejného života – poradce premiéra Michal 
Frankl, bývalý ministr školství Ondřej Liška a poslanec 
Evropského parlamentu Jiří Havel. Diskutující se ve-

směs shodli na tom, že je nutné co nejdříve zásadním 
způsobem změnit fungování RVVI a zajistit transpa-
rentnost její činnosti. 
Účast na této akci odmítli zástupci Svazu průmyslu 
a dopravy a pozvání nepřijali ani reprezentanti České 
konference rektorů. Stejně tak se nezúčastnili obdob-
né diskuze organizované Americkou obchodní komo-
rou o měsíc později. Především v případě kandidátů 
z oblasti průmyslu tudíž oprávněně přetrvávají obavy, 
že do RVVI nevstupují s koncepčními záměry podpory 
vědy a výzkumu v ČR, nýbrž výlučně s vidinou mož-
nosti odčerpávání veřejných finančních prostředků 
pro kvalitativně suspektní „výzkumné záměry“ v sou-
kromém sektoru. ●

2. března 2010
Fórum Věda žije! na Fakultě archi-
tektury ČVUT
Spolek posluchačů architektury a Fó-
rum Věda žije! zorganizovaly diskuzi 
o fi nancování a hodnocení vědy v ČR 
na Fakultě architektury ČVUT. Akci 
zaštítil proděkan FA ČVUT pro vědu 
a výzkum prof. Matúš Dulla. V rámci  
diskuze vystoupili prof. Václav Hořej-
ší z Ústavu molekulární genetiky AV 
ČR, který zrekapituloval vývoj situace 
a plánované škrty v rozpočtu AV ČR, 
a Martin Krummholz, jenž představil 
aktivity a poslání Fóra Věda žije! a do-
pady reformy vědy a výzkumu v šir-
ším kontextu oblastí vysokoškolské-
ho vzdělávání, kultury a umění. ●

Diskuze Vize pro českou vědu



11. března 2010

Diskuze NESOUHLASÍME, ALE CO DÁL?

Studentská iniciativa Vzdělání není zboží!, iniciativa 
pedagogů UK Už se na to nemůžeme dívat a občanské 
sdružení Fórum Věda žije! uspořádaly diskuzi o pro-
bíhajících a připravovaných reformách vysokoškolské 
a vědní politiky. Řada shodných rysů (kvantifi kace, tržní 
principy, propojování veřejných institucí s privátní sfé-
rou) souvisí mj. s personálními překryvy obou „reform-
ních týmů“. Vzhledem k tomu, že se jedná o společný 
problém, je žádoucí i kritiku současných reforem for-
mulovat společně a koordinovaně. ●
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Setkávání s politiky 
Zástupci o. s. Fórum Věda žije! se během posledního půl 
roku setkali s řadou představitelů politické reprezenta-
ce, s nimiž diskutovali o současném stavu a budoucím 
vývoji v oblasti vědy a výzkumu v naší zemi. 

9. listopadu 2009 a 7. prosince 2010
Dvakrát došlo k setkání s ministryní školství a první mís-
topředsedkyní RVVI Miroslavou Kopicovou. Ta, přestože 
hovořila o nutnosti debat na téma vědy a výzkumu se 
zastoupením všech relevantních subjektů a zaintereso-
vaných skupin, nic takového neiniciovala. Svým posto-
jem naopak významně přispěla k odmítnutí premiéro-
va návrhu transparentních nominací do RVVI. Nadále je 
výkonnou místopředsedkyní této (na konci dubna 2010 
stále neobměněné!) Rady, za jejíž kroky nese především 
ona plnou zodpovědnost.

26. ledna 2010
Během schůzky s předsedou vlády Janem Fischerem zá-
stupci Fóra Věda žije! ocenili premiérem deklarovanou 
snahu přispět k řešení krizového stavu v oblasti vědy 
a výzkumu. Za klíčové problémy současné situace byly 
shodně označeny složení a působení stávající RVVI.

13. ledna a 22. února 2010
V lednu 2010 zástupci Fóra Věda žije! představili členům 
Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělový-
chovu PSP ČR okolnosti vzniku Fóra, cíle své činnosti, 
názory na reformu vědy, výzkumu a vývoje, na fungo-
vání RVVI i metodiku hodnocení. 
V únoru 2010 se Fórum Věda žije! zúčastnilo debaty 
o problematice fi nancování vědy a výzkumu v České re-
publice v souvislosti s poslaneckým návrhem noveliza-
ce zákona 130/2002 Sb., jež proběhla v rámci 12. schůze 
Podvýboru pro vědu a vysoké školy Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky. ●


