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V Praze dne 29. ledna 2012 

Vážený pane předsedo,   

 

občanské sdružení Fórum Věda žije! (FVŽ) vzniklo v kritické době plánovaných omezení rozpočtu 

Akademie věd ČR ze strany vlády. Od té doby se FVŽ intenzivně zabývá problematikou vědy, 

výzkumu a souvisejících otázek. Jedním z jeho cílů je podporovat vědu a výzkum, potažmo diskusi v 

dané oblasti. Členové FVŽ se zúčastnili několika jednání souvisejících s přípravou aktuálně 

prosazovaného VŠ zákona, a proto snad nebude troufalé tvrdit, že poměrně dobře znají jak proces 

přípravy, tak obsah tohoto zákona. Předpokládáme, že o jeho podobě máte i Vy dobrou představu. 

 

Rádi bychom Vás požádali, abyste uvážil, zda a jakým způsobem by mohlo vedení AV ČR 
vyslovit veřejnou podporu vysokým školám v jejich odporu proti aktuálně prosazovanému 
návrhu zákona o vysokých školách (VŠ). K této prosbě nás vedou dva úzce související důvody. 

 

Prvním důvodem pro jasné vyjádření podpory vysokým školám je myšlenka solidarity. Domníváme se, 

že AV ČR musí být solidární se svými kolegy z vysokých škol a musí se jednoznačně postavit na jejich 

stranu. 

 AV ČR a vysoké školy jsou velmi úzce propojené. Pokud by došlo k prosazení zákona v současné 

podobě, dojde v dohledné době k omezení pravomocí VŠ (ať již přímo či nepřímo). Bylo by naivní si 

myslet, že AV ČR nebude čelit podobnému tlaku v dalších měsících či letech. Je nutné se povznést 

nad parciální zájmy, protože společný zájem zde vysoce převažuje. 

 

Druhý důvod má obecnější smysl.  Vidíme, že zavádění této „reformy“ je prosazováno velmi tvrdě a 

jednostranně, bez diskuse s akademickým prostředím. Je navíc provázeno naprosto nepřijatelnými 

vyjádřeními stranicky nominovaných představitelů státu (ministr školství, prezident ČR a dalších 

politiků) vůči akademické obci. Domníváme se, že je třeba jim připomenout, že jejich povinností je hájit 

zájmy ČR a myšlenky, na kterých je tato demokratická země postavena, namísto prosazování  

osobních a stranických zájmů. Tím totiž závažně oslabují demokratický systém jako takový, jehož 
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ústrojnou a významnou součástí jsou i akademické samosprávy a principy svobodného vědeckého 

poznání.  

 

Je v zájmu české vědy, aby AV ČR zaujala jasné stanovisko a podpořila principy, které jsou pro 

akademické prostředí této země i tuto zemi zásadní. Jsme si jisti, že o výše popsaných záležitostech 

dlouhodobě přemýšlíte. Proto Vám chceme vyjádřit jednoznačnou podporu v jakémkoli 
prohlášení, které dá jasně najevo, že AV ČR dává přednost akademickým svobodám a podpoře 
nezávislého bádání, a naopak odsuzuje politické zásahy, které na VŠ a akademickou obec v 
současné době doléhají a které jsou stejného druhu jako ty, s nimiž již měla a opět může mít co 
do činění AV ČR. 
 

S přáním všeho dobrého,  

 

Zbyšek Mošna, Helena Janíčková, Michaela Vojtková – předsednictvo občanského sdružení Fórum 

Věda žije! 

 

http://www.vedazije.cz/ 

 

 
 


