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TISKOVÁ ZPRÁVA 
PRAHA, 17. 3. 2010 – VYJÁDŘENÍ K DISKUSI „BUDOUCNOST VÝZKUMU V ČR“ 
 
V ÚTERÝ 16. BŘEZNA 2010 USPOŘÁDALA AMERICKÁ OBCHODNÍ KOMORA V ČR DISKUSI 
„BUDOUCNOST VÝZKUMU V ČR“. CÍLEM DISKUSE BYLO PODLE ORGANIZÁTORŮ SEZNÁMIT POLITIKY, 
AKADEMIKY A PODNIKATELSKOU KOMUNITU S KANDIDÁTY DO VLÁDNÍ RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A 
INOVACE (RVVI). OBČANSKÉ SDRUŽENÍ FÓRUM VĚDA ŽIJE! VELMI VÍTÁ USPOŘÁDÁNÍ TÉTO AKCE, 
NEBOŤ VĚŘÍME, ŽE JEDINĚ VĚCNÁ DISKUSE ODBORNÉ VEŘEJNOSTI, POLITICKÉ REPREZENTACE A 
ZÁSTUPCŮ VŠECH DOTČENÝCH INSTITUCÍ MŮŽE VÉST K VYŘEŠENÍ SOUČASNÝCH PROBLÉMŮ VĚDY 
A VÝZKUMU V ČR. 
 
Členové Fóra Věda žije!, kteří se diskuse osobně zúčastnili, ovšem neskrývají údiv nad tím, že 
pozvání do diskuse přijali s jedinou výjimkou pouze kandidáti Akademie věd ČR a Rady vysokých 
škol, nikoliv představitelé průmyslu nominovaní Svazem průmyslu a dopravy (SP ČR). To mimo jiné 
způsobilo, že se diskuse velmi podobala veřejnému slyšení kandidátů do RVVI, které uspořádalo 
Fórum Věda žije! pod názvem „Vize pro českou vědu“ dne 22. 2. 2010 (záznam viz 
http://www.primyprenos.cz/detail.php?zaznam=62&year=2010).  
 
SP ČR ve své tiskové zprávě ze dne  9. 2. 2010 uvádí, že  „Otázka nominací do Rady pro výzkum, 
vývoj a inovace je součástí problematiky financování a efektivity vědy a výzkumu, která vyžaduje 
věcnou a odbornou argumentaci, nikoliv nátlakové pouliční akce“. Pokud odmítli kandidáti SP ČR 
pozvání k diskusi od Fóra Věda žije! z obavy před nátlakovou akcí, proč nepřijali pozvání k diskusi od 
Americké obchodní komory v ČR? 
 
Opětovně proto vyzýváme pana Jaroslava Míla, Pavla Kafku, Jiřího Cienciala, Petra Kužela a Pavla 
Bartoše, aby veřejnosti představili svoji koncepci vědní politiky. Jejich současný postoj totiž vzbuzuje 
vážné obavy, že žádnou koncepci buď nemají, nebo že ji hodlají prosazovat v zákulisních politických 
jednáních, a ne ji obhájit ve veřejné diskusi. 
 
Kdo jsme: 
Fórum Věda žije! je občanské sdružení, jehož posláním je podpořit komunikaci mezi vědci, vládními a nevládními 
organizacemi a veřejností, podněcovat otevřenou diskusi o vědní politice a reformě vědy a výzkumu v ČR a 
popularizovat výsledky vědecké práce. 
V posledních měsících se sdružení zaměřuje hlavně na jednání s politiky o současných problémech vědy v ČR a 
o budoucí koncepci jejího řízení. Doposud jednalo mimo jiné s premiérem J. Fischerem, ministryní školství M. 
Kopicovou nebo poslanci Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny. 
 
Další související informace: 
 
Seznam kandidátů do RVVI: http://www.vedazije.cz/node/1184 
Tisková zpráva SP ČR ze dne 9. 2. 2010: http://www.spcr.cz/tiskove-zpravy/vyjadreni-sp-cr-k-vyzvam-
fora-veda-zije 
Tisková zpráva k veřejnému slyšeni kandidátů do RVVI „Vize pro českou vědu“ ze dne 22. 2. 2010: 
http://www.vedazije.cz/sites/default/files/tiskova_zprava_2010_02_24.pdf 
 
Kontakt pro novináře: Martin Krummholz: 775 683 090 


