
Otevřený dopis akademické obci 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti, 

 

ve čtvrtek 4. 10. 2018 proběhlo setkání pana premiéra Babiše se členy Akademického senátu ČVUT, 

vedení a děkanů ČVUT v CIIRC ČVUT v nové budově na ulici Jugoslávských partyzánů. Toto setkání 

inicioval pan premiér a zdálo se, že by mohlo přinést posun v mediálně zcela jednostranně 

prezentovaném odvolání prof. Maříka z funkce ředitele CIIRC. Před vlastním setkáním se pan premiér 

setkal s pracovníky CIIRC.   

 

Setkání premiéra se členy AS, členy Kolegia a vedení ČVUT řešilo zejména podání druhé fáze velkého 

mezinárodního projektu RICAIP, které je vázáno na širší autonomní postavení ředitele projektu. 

Profesor Mařík vystoupil se třemi variantami řešení, z nichž dvě jsou prakticky nerealizovatelná a třetí 

s označením „transformace na výzkumnou fakultu CIIRC“ byla i prosazovanou variantou pana 

premiéra. Čtvrtou variantu, předkládanou již od července mnou „autonomní postavení projektu 

RICAIP jako oddělení uvnitř CIIRC ČVUT“, odmítl pan prof. Mařík diskutovat s neurčitým odvoláním na 

německého partnera.  

 

Výzkumnou fakultu však jednak nelze zákonným způsobem založit přes noc (a termín podpisu RICAIP 

je za dveřmi). Pokud by takto jednoduše (rozhodnutím skupiny schopných výzkumníků) fakulta založit 

šla, tak jich jenom na ČVUT vznikne několik, protože úspěšných a mezinárodně uznávaných 

výzkumných kolektivů s integrovaným programem má celé ČVUT nejméně půl tuctu (CVUM, KÚ, 

RCMT, ÚTEF a další... ).  

 

Po projednání s děkany mohu říci, že koncept transformace CIIRC na fakultu je s tímto a dalšími 

zdůvodněním odmítán jako řešení všemi 8 fakultami. Zároveň takový precedens velmi negativně 

vnímají i rektoři, se kterými jsem diskutoval v rámci ČKR. Takovéto postupy vzniku fakult by vedly 

k fragmentaci struktury vysokých škol, které vytvářejí nové fakulty na základě vnitřní potřeby celku a 

k doplnění mezer ve vzdělávacích kapacitách. CIIRC proto zůstane i nadále vysokoškolským ústavem a 

v nejbližších dnech bude vyhlášeno mezinárodní výběrové řízení na jeho nového ředitele, které je 

připraveno. 

  

Pan prof. Mařík na závěr setkání prohlásil, že musíme dále jednat. S tím naprosto souhlasím a 

vyzývám prof. Maříka k předložení obecně průchozí varianty, která povede k bezproblémovému 

podání projektu RICAIP, a to bez potenciálního vyvádění schopných lidí, majetku a know-how z ČVUT, 

které obsahovaly neprůchozí dvě varianty navrhované prof. Maříkem. Je samozřejmým požadavkem 

na předkladatele, aby předložil projekt ve schválitelné podobě. Proto je v této variantě třeba 

vycházet z existujícího uspořádání ústavu CIIRC, zákona a Statutu ČVUT. 

 

S pozdravem 

Vojtěch Petráček 

Rektor ČVUT v Praze 

 


