
 
                                            

                                                    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 
 
 
 
 

 

k o n t a k t :  Fórum věda žije!, o. s., Vídeňská 1083, CZ – 142 20  Praha 4  e-mail: forum@vedazije.cz  url: www.vedazije.cz 

 

 

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ 
 

K PROTESTNÍMU HAPPENINGU FÓRA VĚDA ŽIJE! 

STĚHOVÁNÍ MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ NA MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 
 
Praha 11. května 2010 – Občanské sdružení Fórum Věda žije! dnes uspořádalo před budovami 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem průmyslu a obchodu protestní 
happening. Důvody symbolického přestěhování ministryně školství Miroslavy Kopicové do budovy 
rezortu, jehož zájmy ve vztahu k české vědě de facto zastupuje, shrnuje Fórum Věda žije! 
v následujícím prohlášení: 
 

Proč stěhujeme ministryni Kopicovou z MŠMT na MPO? 

1. Přes protesty akademické obce pokračuje ministryně školství Kopicová v reformě vysokého 

školství, která vychází z návrhů Bílé knihy terciárního vzdělávání zahrnujících omezování 

akademických svobod a autonomie vysokých škol a posilování přímého vlivu komerční sféry. Zásadní 

kritika odborné veřejnosti vůči způsobu přípravy Bílé knihy i reformě vysokého školství je soustavně 

ignorována, veřejná diskuze neprobíhá. 

2. Ministryně školství Kopicová systematicky podporuje přesun veřejných financí na výzkum ve 

veřejných institucích do programů na experimentální vývoj a inovace v soukromém sektoru.  

3. Ministryně školství Kopicová stojí již tři a půl roku jako výkonná místopředsedkyně v čele vládní 

Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Především ona tak nese zodpovědnost za stávající 

vyhrocenou situaci a absurdní systém hodnocení vědecké a výzkumné práce. 

4. Přestože ministryně školství Kopicová proklamovala nezbytnost debat na téma vědy a výzkumu se 

zastoupením všech relevantních subjektů, nic takového neiniciovala, tzv. „kulatých stolů“ se přestala 

účastnit a diskuze uspořádané odbornou veřejností ignorovala. 

5. Ministryně školství Kopicová odmítla transparentní proceduru jmenování RVVI, navrhovanou 

premiérem Fischerem v lednu 2010. 3. května 2010 pak zablokovala schválení premiérova návrhu 

nového složení RVVI, neboť požadovala vyšší zastoupení průmyslové sféry. Nakonec prosadila za 

členy RVVI kromě prezidenta a dvou členů představenstva Svazu průmyslu a dopravy také 

viceprezidenta tohoto Svazu, a to na úkor zastoupení vysokých škol! 

Působení ministryně školství Kopicové podle nás českou vědu a vysoké školství poškozuje, a 
jejich budoucnost vážně ohrožuje. Na Ministerstvu školství je Miroslava Kopicová zjevně 
omylem. Domníváme se, že na Ministerstvu průmyslu a obchodu, jehož zájmy dlouhodobě více 
či méně skrytě zastupuje, bude na správném místě. 
 
za Fórum Věda žije! 
Martin Krummholz 
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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. 
 
 
Kontakt pro novináře: Michaela Vojtková, tel. 777 068 338, press@vedazije.cz 
 


