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Zástupci vûdecké komunity i vefiejného Ïivota se se‰li 
v Rudolfinu na Novoroãním koncertû, kter˘ tradiãnû pofiádá
Akademie vûd âR spoleãnû s âeskou filharmonií.
Pod taktovkou ZdeÀka Mácala zaznûla díla Lenora III
a Devátá symfonie  Ludwiga van Beethovena.
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Mezi hosty 
byl také 

Armin Delong
(vpravo), nositel

Národní ceny
âeská hlava 2005

a dlouholet˘
fieditel Ústavu

pfiístrojové
techniky AV âR.
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Novû vybudo-
vané

pfiedná‰kové
centrum Ústa-
vu pfiístrojové
techniky AV âR
v Brnû slavnostnû
otevfiel 30. listopadu
2006 fieditel ústavu dr. Ludûk
Frank (na obr. vlevo) za úãasti
pfiedsedy Akademie vûd âR prof.
Václava Paãesa a dal‰ích
v˘znamn˘ch hostÛ.

Centrum bylo postaveno za
podpory Evropské unie po-
skytnuté prostfiednictvím
Spoleãného regionálního
operaãního programu, Minister-
stva pro místní rozvoj âR a Aka-
demie vûd âR. Ústavu, kter˘
úzce spolupracuje s vysok˘mi ‰kolami i s brnûnsk˘m prÛmyslem, se tak otevírají dal‰í moÏnosti kooperace s ji-
n˘mi vûdeck˘mi a odborn˘mi institucemi vefiejného i soukromého sektoru. Prvním proslovem inauguroval novou
pfiedná‰kovou síÀ pfiedseda AV âR prof. Václav Paães, kter˘ pohovofiil o strategii a metodice genomiky, na niÏ
mj. pfiístrojová technika navazuje.
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AKADEMIE VùD
NOVù
Od 1. ledna t. r. se akademické ústavy zmûnily 
ve vefiejné v˘zkumné instituce.Ty v‰ak nemohou
existovat mimo rámec Akademie vûd âeské republiky,
která zÛstává státní institucí a je jejich zfiizovatelem.

Nová právní forma na jednu stranu v˘raznû posílila vûdeckou i ekonomickou 
samostatnost akademick˘ch pracovi‰È, na druhou stranu na nû deleguje

daleko vy‰‰í právní, vûdeckou i morální odpovûdnost. Právû v tûchto dnech se
scházejí vûdeãtí pracovníci, aby na sv˘ch shromáÏdûních zvolili nové Rady pra-
covi‰È, které budou schopny souhrnnû fie‰it ve‰kerou vûdeckou i ekonomickou
a organizaãní problematiku. Jejich poãáteãním nejdÛleÏitûj‰ím úkolem bude vy-
hlásit v˘bûrová fiízení na obsazení funkcí fieditelÛ. Noví fieditelé musí b˘t podle
zákona jmenováni pfiedsedou AV âR do ‰esti mûsícÛ po vzniku vefiejné v˘-
zkumné instituce, a to na základû v˘bûrového fiízení, které je plnû v kompeten-
ci Rad pracovi‰È. ProtoÏe nastoupí do „zakladatelské“ funkce, kde budou muset
operativnû rozhodovat a pruÏnû reagovat na nové skuteãnosti a problémy, bude
nesmírnû záleÏet na jejich komplexních vûdeck˘ch i manaÏersk˘ch pfiedpokla-
dech vãetnû schopnosti obklopit se zdatn˘mi a v˘konn˘mi spolupracovníky.
Akademick˘ bulletin v následujících mûsících zvefiejní inzeráty na v˘bûrová fií-
zení na pozice fieditelÛ pracovi‰È a postupnû v‰echny novû jmenované fieditele
na sv˘ch stránkách pfiedstaví. �

MARINA HUÎVÁROVÁ
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Ustavujícího zasedání Snûmu se zúãastnilo cel-
kem 210 jeho ãlenÛ, tj. 88 % z celkového po-

ãtu. V budoucnosti bude Snûm doplnûn je‰tû
o 10 zástupcÛ státních orgánÛ, které bude jmeno-
vat vláda âR, a po 1. lednu 2007 se jeho ãleny po-
dle nov˘ch Stanov AV âR stanou i fieditelé a vole-
ní zástupci dosavadních servisních pracovi‰È
AV âR – Knihovny AV âR, v. v. i., a Stfiediska spo-
leãn˘ch ãinností AV âR, v. v. i. Z ãlenÛ Akademické-
ho snûmu je kolem 60 % tûch, ktefií tuto funkci za-
stávají jiÏ druhé nebo tfietí období, a 40 % ãlenÛ
nov˘ch. To vytváfií optimální pfiedpoklady jak pro
kontinuitu ãinnosti Snûmu, tak i pro potfiebn˘ pfiíliv
nov˘ch podnûtÛ a my‰lenek.

Zasedání Snûmu zahájila nová znûlka Akademie
vûd âR a krátk˘ uvítací projev pfiedsedy

AV âR prof. RNDr. Václava Paãesa, DrSc. Dal‰ího
fiízení jeho jednání se pak z povûfiení pfiedsedy
ujal místopfiedseda AV âR prof. PhDr. J. Pánek,
DrSc. Po vykonání úvodních procedur, jimiÏ byly
schválení programu zasedání a volba pracovních
komisí Snûmu, pak promluvil nejprve prof. V. Pa-
ães, kter˘ pfiednesl Zprávu o ãinnosti Akademické
rady za období od XXVIII. zasedání Akademické-
ho snûmu a o jejích souãasn˘ch úkolech. Na pro-
jev V. Paãesa (viz str. 4) navázalo vystoupení mi-
nistrynû ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR
PhDr. Miroslavy Kopicové (viz str. 12) a poté Zprá-
va o ãinnosti Vûdecké rady AV âR od jejího zvole-
ní v bfieznu 2005, kterou pfiednesl pfiedseda Vû-
decké rady prof. PhDr. Franti‰ek ·mahel, DrSc.
Ten ve své zprávû informoval o fiadû aktivit a inici-
ativ Vûdecké rady smûfiujících zejména k úãinnûj‰í
podpofie excelence ve vûdecké práci a ke zv˘‰ení
koncepãnosti ãinnosti Akademie. Ve spoleãné dis-
kusi k pfiednesen˘m projevÛm vystoupilo ‰est ãle-
nÛ a hostÛ Snûmu, mezi nimi pfiedseda Rady vy-
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Dne 14. prosince 2006 se v tradiãních prostorách Národního domu 
na Vinohradech se‰lo XXIX. zasedání Akademického snûmu AV âR,

které bylo ustavující schÛzí novû konstituovaného Akademického snûmu
pro funkãní období 2006–2010. Nov˘ Snûm, kter˘ je nejvy‰‰ím

samosprávn˘m orgánem Akademie vûd âR, má v souãasné dobû 239 ãlenÛ,
z nichÏ je 51 fieditelÛ a povûfien˘ch vedoucích vûdeck˘ch pracovi‰È AV âR,

129 volen˘ch zástupcÛ pracovi‰È a 59 ãlenÛ externích 
– v˘znamn˘ch domácích a zahraniãních vûdcÛ,

zástupcÛ vysok˘ch ‰kol, podnikatelsk˘ch kruhÛ a bank.

XXIX. ZASEDÁNÍ 
AKADEMICKÉHO SNùMU AV âR

a k a d e m i c k ˘  s n û m

sok˘ch ‰kol prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., ná-
mûstek ministrynû ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘cho-
vy âR prof. PhDr. Petr MatûjÛ, Ph.D. (viz str. 13)
a prezident Asociace v˘zkumn˘ch organizací
Ing. Miroslav Janeãek, CSc.

Dal‰ím bodem jednání bylo Schválení nového
jednacího fiádu Akademického snûmu, kter˘ vy-
chází z nov˘ch Stanov AV âR a na základû dosa-
vadních zku‰eností podrobnûji a pfiesnûji upravuje
nûkteré procedurální otázky ãinnosti Snûmu. Pfied-
loÏen˘ návrh jménem Akademické rady uvedl
a odÛvodnil místopfiedseda AV âR Ing. Pavel Vla-
sák, DrSc. K návrhu nemûli ãlenové Snûmu Ïádné
pfiipomínky a bude tedy v praxi uplatnûn poãínaje
pfií‰tím zasedáním Snûmu.

Jednu ze sv˘ch velmi dÛleÏit˘ch povinností spl-
nil novû ustaven˘ Snûm i dal‰ím bodem svého
programu, jímÏ byla Volba Dozorãí komise Akade-
mického snûmu. Ve dvoukolové volbû, kterou vedl
pfiedseda volební komise Snûmu doc. RNDr. Karel
Oliva, Ph.D., byl zvolen pln˘ stanoven˘ poãet ãle-
nÛ komise, kterou tvofií pût interních a ãtyfii externí
ãlenové Snûmu. Jmenovité sloÏení Dozorãí komi-
se je uvedeno v IX. bodû dále zvefiejnûného usne-
sení Snûmu (viz str. 15).

Osm˘m bodem snûmovního jednání byla kaÏdo-
roãní Zpráva o ekonomické situaci Akademie vûd
âR a návrh jejího rozpoãtu na rok 2007, kterou
pfiednesl a odÛvodnil ãlen pfiedsednictva Akademické
rady a pfiedseda její Ekonomické komise RNDr. Jifií
Rákosník, CSc. Konstatoval úspû‰né a efektivní vy-
uÏití rozpoãtov˘ch prostfiedkÛ poskytnut˘ch na ãin-
nost AV âR v roce 2006, popsal sloÏit˘ prÛbûh jed-
nání o rozpoãtu na rok 2007 a jeho koneãn ,̆ vcelku
velmi pfiízniv˘ v˘sledek. Dále podrobnû vysvûtlil
navrhovanou strukturu rozpoãtu a jeho rozpis
vãetnû nûkter˘ch dÛleÏit˘ch metodick˘ch zmûn
a zvlá‰tû zdÛraznil, Ïe dosaÏeného nárÛstu pro-



stfiedkÛ je tfieba vyuÏít velmi promy‰lenû a odpo-
vûdnû. V diskusi se k pfiedloÏenému materiálu vy-
jádfiili tfii úãastníci zasedání, ktefií v‰ak nenavrhli
Ïádné jeho zmûny.

Po polední pfiestávce byl nejprve projednán Ná-
vrh nového statutu Grantové agentury Akademie
vûd âR, jehoÏ projednání uvedl ãlen Akademické
rady RNDr. Miroslav Flieger, CSc. PfiedloÏen˘ návrh
vychází z nov˘ch Stanov AV âR a na základû do-
savadních zku‰eností zavádí dÛleÏité zmûny v or-
ganizaãní struktufie Grantové agentury a v postave-
ní ãlenÛ jejích oborov˘ch rad. Novinkou je rovnûÏ
zfiízení nové kategorie standardních badatelsk˘ch
grantov˘ch projektÛ, tzv. mezioborov˘ch projektÛ.
V diskusi k návrhu byly doporuãeny dílãí úpravy
a upfiesnûní nûkter˘ch jeho ustanovení.

Dal‰ím bodem programu bylo schválení Kariér-
ního fiádu vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch pracovníkÛ
Akademie vûd âR. PfiedloÏen˘ návrh uvedla v za-
stoupení pfiedsedy Vûdecké rady AV âR její mí-
stopfiedsedkynû Ing. Blanka Wichterlová, DrSc. Ná-
vrh nahrazuje dosud platná pravidla pro zafiazování
v˘zkumn˘ch a v˘vojov˘ch pracovníkÛ AV âR do
kvalifikaãních stupÀÛ a fie‰í celou problematiku ka-
riérního v˘voje vûdeck˘ch a odborn˘ch pracovníkÛ
pracovi‰È AV âR v ‰ir‰ím kontextu. V návaznosti na
tento návrh byl projednán i jedenáct˘ bod progra-
mu, kter˘m byl Návrh zásad pro odmûÀování za-
mûstnancÛ pracovi‰È AV âR v souvislosti s pfiecho-
dem tûchto pracovi‰È na právní a ekonomickou
formu vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucí. Návrh, kter˘
je v˘sledkem podrobn˘ch diskusí a úvah v Ekono-
mické komisi AV âR, pfiednesl a odÛvodnil J. Rá-
kosník. Oba návrhy se pak staly pfiedmûtem Ïivé
diskuse, v níÏ vystoupilo osm ãlenÛ a hostÛ Snûmu
a z níÏ vyplynula doporuãení k úpravám nûkter˘ch
ustanovení kariérního fiádu. Vzhledem k rozpornos-
ti nûkter˘ch pfiipomínek bylo koneãné rozhodnutí
o nich odsunuto aÏ na jednání o koneãném usne-
sení Akademického snûmu.

3 ab

Posledním bodem jednání byla Zpráva odstupují-
cí Dozorãí komise Akademického snûmu, kterou
pfiednesl její pfiedseda prof. RNDr. Jaroslav SpíÏek,
DrSc. Ve zprávû komise konstatovala, Ïe Akade-
mická rada splnila usnesení pfiedchozího zasedání
Snûmu, kladnû ocenila její práci a vyslovila nûkterá
doporuãení k dal‰í ãinnosti Akademie. ZároveÀ do-
poruãila Akademickému snûmu, aby pfiijal v‰echny
návrhy, které byly pfiedloÏeny ke schválení jeho
XXIX. zasedání. Ke zprávû odstupující Dozorãí ko-
mise nemûl Snûm pfiipomínky.

Vzhledem k tomu, Ïe k pfiednesení „voln˘ch ná-
vrhÛ“ se z úãastníkÛ jednání nikdo nepfiihlásil, pfii-
stoupil Snûm ke schvalování svého závûreãného
usnesení, které vedl pfiedseda návrhové komise
Snûmu a ãlen Akademické rady PhDr. Petr Nejed-
l .̆ V prÛbûhu tohoto schvalování rozhodl Snûm po
dal‰í podrobné diskusi i o pfiijetí ãi nepfiijetí po-
zmûÀovacích návrhÛ k jednotliv˘m pfiedloÏen˘m
materiálÛm. Závûreãné usnesení Snûmu bylo
schváleno témûfi jednomyslnû: proti jeho pfiijetí
hlasoval jeden a hlasování se zdrÏel rovnûÏ jeden
ãlen Snûmu.

Závûrem lze tedy konstatovat, Ïe XXIX. zasedání
Akademického snûmu se podafiilo jeho pro-

gram, kter˘ byl tentokrát mimofiádnû obsaÏn˘ a ná-
roãn ,̆ v celém rozsahu kvalitnû projednat, a uãinit
tak fiadu dÛleÏit˘ch krokÛ k naplÀování nov˘ch Sta-
nov AV âR i k úspû‰nému pfiechodu akademick˘ch
pracovi‰È do právní a ekonomické formy vefiejn˘ch
v˘zkumn˘ch institucí.

Dokumenty schválené Akademick˘m snûmem
jsou uvefiejnûny na www.avcr.cz. �

MIROSLAV ·MIDÁK,
Kanceláfi AV âR
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VáÏení ãlenové Akademického
snûmu, váÏení hosté,

v souladu se Stanovami Akademie
Vám jako novû ustavenému

Akademickému snûmu 
poprvé pfiedkládám zprávu

o ãinnosti Akademické rady 
od posledního zasedání
pfiedcházejícího Snûmu.

Podrobn˘ v˘kaz o v‰ech záleÏitostech, jimiÏ se 
Akademická rada od dubna do prosince 2006

zab˘vala, a o rozhodnutích, která uãinila, jste do-
stali v písemn˘ch podkladech pro jednání. Chci se
proto omezit jen na nejdÛleÏitûj‰í otázky, a zejména
na úkoly, které nás v nejbliÏ‰í dobû ãekají.

Tradiãnû bych rád pfiipomenul alespoÀ nûkolik v˘-
znamn˘ch událostí, k nimÏ v uplynulém období do-
‰lo ve vûdeckém Ïivotû na‰í Akademie.

Práce na tematickém okruhu spintronick˘ch jevÛ
v polovodiãích, za které byla Tomá‰i Jungwirthovi
z Fyzikálního ústavu udûlena Cena Akademie, se
dynamicky rozvíjejí a jejich ohlas v mezinárodní od-
borné komunitû rychle narÛstá. Za období bfie-
zen–duben byla jedna ze zmiÀovan˘ch prací vy-
hodnocena jako druhá nejcitovanûj‰í práce ve
fyzice vÛbec a Fyzikální ústav získal mezi instituce-
mi místo druhého nejúspû‰nûj‰ího pracovi‰tû v ob-
lasti spinového Hallova jevu.

PALS, spoleãná laboratofi Fyzikálního ústavu
a Ústavu fyziky plazmatu, realizoval unikátní ex-
periment, pfii kterém byly promûfieny vlastnosti
horké ionizované hmoty o hustotû pevné látky.
Jde o první úspû‰n˘ experiment tohoto druhu na
svûtû. Studium transportu záfiení v tomto „druhu
hmoty“ má klíãov˘ v˘znam napfi. pro v˘zkum
astrofyzikálních objektÛ extrémnû vysok˘ch ener-
gií. Tento experiment a interpretace získan˘ch v˘-
sledkÛ byly uskuteãnûny s britskou University
of York a americkou Lawrence Livermoore Natio-
nal Laboratory.

Pfii budování mezinárodní observatofie Pierra
Augera v Argentinû byla za zásadního pfiispûní
skupiny fyzikÛ ze Spoleãné laboratofie optiky Fyzi-
kálního ústavu AV âR a olomoucké univerzity do-
konãena dal‰í v˘znamná etapa. Kromû návrhu, v˘-
roby a montáÏe velkoplo‰n˘ch zrcadel pro celou
polovinu z 24 teleskopÛ se vedoucí sekce optiky

4ab

a k a d e m i c k ˘  s n û m

Fyzikálního ústavu stal i koordinátorem ãinnosti
celé soustavy fluorescenãních detektorÛ této svû-
tovû unikátní laboratofie. ProtoÏe údaje tûchto de-
tektorÛ by nebylo moÏno správnû interpretovat
bez stálého monitorování vlastností atmosféry
nad observatofií, byl pro tyto úãely vyvinut mal˘
robotick˘ teleskop. Ten se kromû svého základní-
ho poslání mj. operativnû automaticky pfiepnul na
registraci optického dosvitu gama záblesku, dete-
kovaného druÏicí SWIFT, a získal tak svûtovû uni-
kátní data.

V rámci dlouholeté úspû‰né spolupráce s mezi-
národní laboratofií CERN do‰lo v poslední dobû
ke kvalitativní zmûnû. Pracovníci Fyzikálního
ústavu navrhli pro experiment TOTEM unikátní
metodiku anal˘zy dat pruÏného rozptylu protonÛ.
Tato data budou získávána pomocí technologicky
nároãn˘ch detektorÛ, jejichÏ v˘robu zaji‰Èuje fir-
ma Vakuum Praha, s. r. o. Je to vÛbec poprvé, kdy
detektory tvofiící ãást trubic urychlovaãe dodává
ãeská firma.

Pfiíkladem toho, jak lze úspû‰nû spojit úsilí
o vûdeckou excelenci se získáním dal‰í hmotné
podpory pro rozvoj vûdního oboru, jsou smlouvy
o spolupráci, které byly uzavfieny mezi Ústavem
organické chemie a biochemie AV âR a americ-
kou farmaceutickou firmou Gilead. Firma financu-
je v˘zkumné centrum v Ústavu organické chemie
a biochemie, zfiídila ãestnou profesuru medicinál-
ní chemie, jejímÏ prvním nositelem se stal leto‰ní
sedmdesátník Antonín Hol ,̆ a bude rovnûÏ finan-
covat udûlování stipendií v˘jimeãnû talentovan˘m
studentÛm.

Dlouhodob˘ ãesko-slovensko-polsk˘ projekt Mo-
ravia magna, garantovan˘ z ãeské strany archeo-
logick˘mi ústavy v Brnû a Praze, byl na zasedání
Union Académique Internationale v Bruselu oce-
nûn jako jeden z nejúspû‰nûj‰ích projektÛ.

V˘znamná publikace Ústavu dûjin umûní AV âR,
syntéza Dûjiny ãeského v˘tvarného umûní díl
V (1935–1958), která vy‰la v nakladatelství ACA-
DEMIA a získala jiÏ v˘znamné akademické ocenû-
ní, se umístila na tfietím místû i v soutûÏi o nejkrás-
nûj‰í ãeskou knihu roku 2005.

Mezi dÛleÏit˘mi událostmi na‰eho vûdeckého Ïi-
vota samozfiejmû nelze vynechat ani uspofiá-

dání fiady úspû‰n˘ch mezinárodních vûdeck˘ch
konferencí, na prvním místû 26. generálního shro-
máÏdûní Mezinárodní astronomické unie, které se

PROJEV P¤EDSEDY AV âR
VÁCLAVA PAâESA



konalo v srpnu v Praze. Toto velké setkání vûdcÛ
bylo sledováno a bohatû komentováno sdûlovacími
prostfiedky a obrátilo pozornost ‰iroké vefiejnosti
k nejnovûj‰ím v˘sledkÛm svûtové astronomie, na
nichÏ se v˘znamnû podílí i ná‰ Astronomick˘ ústav.
Pro na‰i astronomii má velk˘ v˘znam i to, Ïe díky
pochopení a podpofie státních orgánÛ, pfiedev‰ím
ministerstva zahraniãí a ministerstva ‰kolství, mlá-
deÏe a tûlov˘chovy âeská republika koneãnû po
dlouhém úsilí vstoupila do programu Evropské jiÏní
observatofie.

Dal‰í odborné konference, pofiádané nebo spolu-
pofiádané na‰imi ústavy, zde v‰echny nelze ani vy-
jmenovat. Snad bych se mûl zmínit je‰tû o velmi ús-
pû‰né konferenci o hmotnostní spektrometrii
a o zasedání Mezinárodní unie pro ãistou a apliko-
vanou chemii (IUPAC).

S potû‰ením mohu konstatovat, Ïe v˘znamn˘m
a úspû‰n˘m vûdeck˘m pracovníkÛm Akade-

mie se v minulém období dostalo i v˘znamn˘ch
spoleãensk˘ch poct. Vedle ãestn˘ch medailí,
cen a jin˘ch ocenûní v rámci Akademie, které
jsou uvedeny v písemné zprávû, ‰lo zejména
o tyto pocty:

Prezident republiky udûlil u pfiíleÏitosti státního
svátku 28. fiíjna státní vyznamenání za zásluhy
o stát v oblasti vûdy prof. Petru Hájkovi, vûdecké-
mu pracovníkovi a b˘valému fiediteli Ústavu infor-
matiky AV âR.

Prof. Jaroslavu Kurzweilovi, b˘valému fiediteli
Matematického ústavu, byla udûlena Národní cena
vlády âR âeská hlava za celoÏivotní dílo v oblasti
teorie integrálních a diferenciálních rovnic.

Cena Praemium Bohemiae Horáãkovy Nadace
âeskému ráji, která b˘vá oznaãována jako ãeská
Nobelova cena, byla udûlena dlouholetému vedou-
címu vûdeckému pracovníkovi Astronomického
ústavu RNDr. ZdeÀku Ceplechovi, DrSc.

A koneãnû udûlilo Nadání Josefa, Marie a ZdeÀ-
ky Hlávkov˘ch ãestnou medaili Josefa Hlávky
PhDr. Vladimíru Vavfiínkovi, fiediteli Slovanského
ústavu AV âR.

5 ab

Pfiecházím nyní k nûkter˘m otázkám vûdecko-
-organizaãní práce Akademické rady v uply-

nulém období.
V této oblasti své ãinnosti si Akademická rada

s v˘znamnou podporou Vûdecké rady AV âR uvû-
domila, Ïe je nutno hloubûji se zam˘‰let nad zá-
kladními koncepãními problémy na‰í vûdy i práce
Akademie, jako je podpora vûdecké excelence, ra-
cionální a efektivní hodnocení vûdecké práce
a optimální vyuÏívání prostfiedkÛ vûnovan˘ch na její
rozvoj, uplatÀování dosaÏen˘ch v˘sledkÛ v praxi
a dal‰í.

Tyto koncepãní problémy se proto staly pfiedmû-
tem obsáhlé spoleãné diskuse ãlenÛ obou orgánÛ,
jejíÏ v˘sledky se promítnou jak do jednotliv˘ch do-
kumentÛ i pfiím˘ch praktick˘ch opatfiení uvnitfi Aka-
demie, tak i do její úãasti na zpracování pfiíslu‰-
n˘ch norem a opatfiení celostátní povahy, jako je
obnovená pfiíprava novely zákona ã. 130/2002 Sb.,
o podpofie v˘zkumu a v˘voje z vefiejn˘ch zdrojÛ,
a v souvislosti s ní i pfiíprava nové metodiky hod-
nocení v˘zkumné ãinnosti pro rok 2007. Zde je
tfieba poznamenat, Ïe hodnocení v˘zkumu a v˘vo-
je je sloÏit˘m úkolem, v nûmÏ je obtíÏné dosáh-
nout jednoznaãn˘ch v˘sledkÛ. Musíme se v‰ak
snaÏit o to, aby hodnocení bylo objektivní a úãin-
né, administrativnû co nejménû nároãné a aby se
nedrobilo na zbyteãnû zatûÏující permanentní
drobné kroky. A hlavnû, aby se promítlo do finan-
cování institucí.

Na základû podnûtÛ ze zmínûné diskuse roz-
hodla jiÏ Akademická rada o zfiízení nové, prestiÏní
podpory Praemium Academiae urãené vybran˘m
elitním vûdeck˘m osobnostem, které vytvofiily vû-
deckou ‰kolu a které jsou zárukou dal‰ích vynikají-
cích vûdeck˘ch v˘sledkÛ. Podmínky pro tuto pod-
poru se v souãasné dobû upfiesÀují a její udûlování
bude zahájeno v roce 2007. Je ov‰em tfieba fiíci, Ïe
tato podpora, udûlovaná z centra, a tudíÏ sv˘m
rozsahem nutnû omezená na nejv˘znamnûj‰í pfií-
pady, naplní své poslání pouze tehdy, stane-li se
vzorem i pro chování rad pracovi‰È a fieditelÛ vÛãi
vynikajícím vûdeck˘m pracovníkÛm v jednotliv˘ch
ústavech.

Velká oãekávání vkládáme i do ãtyfi novû pfiija-
t˘ch v˘zkumn˘ch zámûrÛ, jejichÏ uskuteãÀo-

vání bude zahájeno 1. ledna 2007. U Biofyzikálního
ústavu AV âR, Ústavu experimentální medicíny
AV âR a Ústavu molekulární genetiky AV âR jsou
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tyto v˘zkumné zámûry základem pro vytvofiení bu-
doucí nové infrastruktury v˘zkumu vybudované
s v˘znamn˘m pfiispûním strukturálních fondÛ EU.
V jednom pfiípadû jde dokonce – poprvé po mnoha
letech – o zfiízení celého nového pracovi‰tû – Bio-
technologického ústavu ve Vestci u Prahy. Cílem
ãtvrtého v˘zkumného zámûru, jehoÏ nositelem je
Stfiedisko spoleãn˘ch ãinností AV âR, je pak dal‰í
roz‰ífiení a zkvalitnûní infrastruktury podporující
práci v‰ech ústavÛ Akademie.

V této souvislosti bych rád pfiipomenul, Ïe uÏ bu-
dou vypisovány prvé v˘zvy v rámci 7. rámcového
programu EU a nemûli bychom pfiehlíÏet ani moÏ-
nosti vypl˘vající z programÛ Bezpeãnostního v˘-
zkumu. Do této oblasti totiÏ EU zahrnuje velmi ‰iro-
kou problematiku a ãeské v˘zkumné instituce toho
zatím velmi málo vyuÏívají. Poznamenávám, Ïe
problém DPH u evropsk˘ch grantÛ je fie‰en a moÏ-
ná, Ïe pan námûstek MatûjÛ nám k tomu podá ak-
tuální informace.

Zmínil jsem se o moÏnosti ãerpání strukturálních
fondÛ, kde na‰e ústavy uÏ pfiipravily nebo pfiipravují
nûkolik desítek projektÛ. Nejvût‰ím z nich je projekt
CEITEC (Stfiedoevropsk˘ technologick˘ institut)
v Brnû, kter˘ spojuje na‰e ústavy s Masarykovou
univerzitou, brnûnskou technikou a nûkolika v˘rob-
ními podniky. Nejvût‰í podíl na pfiipravovaném pro-
jektu má z na‰ich pracovi‰È Biofyzikální ústav
AV âR, kterému byl právû v této souvislosti schvá-
len nov˘ v˘zkumn˘ zámûr. Ve Vestci u Prahy má b˘t
vybudováno Biotechnologické centrum, jehoÏ
souãástí by mûl b˘t jednak jiÏ zmínûn˘ Biotechnolo-
gick˘ ústav, ale které by mûlo v‰estrannû rozvíjet
základy nov˘ch biotechnologií vãetnû aplikací kme-
nov˘ch bunûk v oblasti tkáÀov˘ch náhrad. Tfietím
velk˘m projektem je zaloÏení Institutu aplikova-
n˘ch vûd, spoleãná aktivita nûkolika na‰ich fyzikál-
nû zamûfien˘ch ústavÛ a âVUT Praha.V‰echny tyto
aktivity jsou v˘sledkem koncepãních úvah o dal‰ím
smûfiování a rozvoji Akademie.

Jin˘m takov˘m krokem k rozvoji velmi aktuální
a nadûjné oblasti v˘zkumu je realizace progra-

mu Nanotechnologie pro spoleãnost, schválené-
ho vládou na základû na‰í iniciativy jiÏ v srpnu
2005. V rámci tohoto programu probûhla bûhem le-
to‰ního roku dvû kola vefiejné soutûÏe a na‰e pro-
jekty se dobfie uplatnily.

S koncepãními zmûnami poãítáme i v dal‰í ãin-
nosti Grantové agentury AV âR. Návrhu nového
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Statutu Grantové agentury bude vûnován samostat-
n˘ bod programu na‰eho snûmovního jednání. Na
tomto místû bych proto jen rád pfiipomenul, Ïe úãe-
lovou podporu vûdeck˘ch projektÛ je tfieba postupnû
pfiizpÛsobit mûnící se situaci. V souãasnosti jde ze-
jména o to, Ïe je tfieba posílit odbornou úroveÀ obo-
rov˘ch rad na‰í Grantové agentury a posuzovatelÛ
Ïádostí o granty a souãasnû sníÏit nároky na poãet
posuzovatelÛ a na celkovou administrativu.

K ménû ekonomicky v˘znamné, ale pro na‰i prá-
ci rovnûÏ dÛleÏité koncepãní zmûnû jsme pfiistoupi-
li i v pojetí podpory vydávání vûdeck˘ch ãasopi-
sÛ. O tom bude mluvit Jifií Rákosník. Já jen chci
upozornit na to, Ïe ãasopis nesoucí název pracovi‰-
tû Akademie vûd by mûl vycházet pouze v pfiípadû,
Ïe jde o ãasopis vskutku kvalitní a prestiÏní. Pro ãa-
sopis, kter˘ je pouh˘m útoãi‰tûm pro ãlánky a prá-
ce jinde nepfiijaté, v na‰í ediãní ãinnosti opravdu
není místo. Chci poÏádat na‰i Vûdeckou radu, aby
se této problematice vûnovala.

Akademie vûd je nûkdy kritizována, Ïe nepfiispí-
vá k pfievodu v˘sledkÛ základního v˘zkumu

do praxe. Je to naprosto pom˘len˘ pohled na úlo-
hu institucí vyhledávacího v˘zkumu ve spoleãnosti,
v na‰em pfiípadû tedy úlohy AV v âR. Nemám dost
ãasu se tomu nyní podrobnû vûnovat, ale problém
je v tom, Ïe nemáme kvalitní státní politiku v˘zkumu
a v˘voje, která by se nesoustfieìovala na vytypová-
vání vágních priorit, ale soustfiedila by se na rozum-
né hodnocení v˘sledkÛ v˘zkumu a na to navazující
financování a na vytvofiení podmínek a infrastruktu-
ry pro pfienos v˘sledkÛ v˘zkumu do praxe. Pfiechod
ústavÛ Akademie na VVI je v tomto smûru jen díl-
ãím krokem.



Jsem ale vÏdycky pfiekvapen tím, kolik realizaã-
ních v˘stupÛ na‰e ústavy kaÏdoroãnû hlásí.

Napfi. v odvûtví energetického strojírenství a pro-
vozu energetick˘ch zafiízení vedla spolupráce
Ústavu termomechaniky AV âR s firmou ·koda
Power, s. r. o., k fie‰ení pfiíãin problémÛ ve vysoko-
tlaké ãásti parní turbíny 1000 MW v jaderné elekt-
rárnû Temelín. Realizoval se také dálkov˘ pfienos
dat z mûfiení vibrací lopatek v elektrárnû Pruné-
fiov II. Fyzikální ústav AV âR vyvinul originální
konfigurace atmosférického plazmového systému,
které byly vyuÏity firmou LASER-TECH, s. r. o., pro
charakterizaci laserem kalen˘ch povrchÛ turbíno-
v˘ch lopatek.

V oblasti materiálového v˘zkumu a technologií
v rámci spolupráce s firmou Bonatrans, a. s., prove-
dl Ústav fyziky materiálÛ AV âR komplexní anal˘zu
rozvoje poru‰ení Ïelezniãních dvojkolí, která vedla
k návrhu nov˘ch typÛ dvojkolí se zv˘‰enou Ïivot-
ností. Ústav pfiístrojové techniky AV âR ukonãil v˘-
voj originální stolní sváfieãky elektronov˘m svaz-
kem, která bude vyrábûna nûmeckou firmou Fokus.
Ústav chemick˘ch procesÛ AV âR vyvinul zpÛsob
získávání cenn˘ch slouãenin yttria a europia z od-
padních luminoforÛ pfii recyklaci skla z pouÏit˘ch
obrazovek televizorÛ a monitorÛ poãítaãÛ. Proces
byl poloprovoznû otestován v podniku Safina Ves-
tec, a. s., a je patentovû chránûn jak v âR, tak
i v EU.

Nová generace kloubních náhrad se zlep‰en˘mi
vlastnostmi a s prodlouÏenou Ïivotností byla vyvi-
nuta Ústavem makromolekulární chemie AV âR ve
spolupráci s Univerzitou Karlovou a firmou Beznos-
ka, s. r. o. Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrov-
ského AV âR ve spolupráci s firmou Unipetrol vyvi-
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nul a patentoval katalyzátor, kter˘ byl úspû‰nû tes-
tován v poloprovozním mûfiítku. Poznatky budou vy-
uÏity spoleãností Eurosupport pfii v˘stavbû pro-
dukãní linky.

A to jiÏ nemluvím o opût nov˘ch virostatikách
z ÚOCHB, nov˘ch monoklonálních protilátkách pro
diagnostiku z ÚMG a dal‰ích aplikacích.

A na závûr této ãásti bych je‰tû chtûl s potû‰e-
ním konstatovat neustál˘ vzestup i vefiejnou

odezvu na‰í aktivity propagaãní a popularizaãní.
Napfi listopadov˘ T̆ den vûdy a techniky 2006
v âesk˘ch Budûjovicích, Brnû, Ostravû a Praze
nabídl 64 pfiedná‰ek, dvû besedy u kulatého sto-
lu, ‰est v˘stav a sedm vûdeck˘ch kaváren a bylo
o nûm pfies 60 zpráv v médiích. DnÛ otevfien˘ch
dvefií prakticky v‰ech pracovi‰È Akademie vyuÏilo
k náv‰tûvám celkem 8700 zájemcÛ, pfieváÏnû
z fiad stfiedo‰kolsk˘ch a vysoko‰kolsk˘ch studen-
tÛ. Úspû‰ná byla akce Vûda v ulicích uspofiádaná
v Plzni a v Praze ve spolupráci se spoleãností
âeská hlava, projekt Otevfiená vûda pro stfiedo-
‰kolské pedagogy i studenty, Noc vûdcÛ a dal‰í
projekty. DÛsledkem tûchto aktivit je skuteãnost,
Ïe v uplynulém období se jen v hlavních sledova-
n˘ch médiích objevilo na 6000 zpráv, ãlánkÛ, roz-
hovorÛ a jin˘ch sdûlení vztahujících se k Akade-
mii, jejím pracovi‰tím a pracovníkÛm.

To v‰echno, o ãem jsem mluvil, se t˘ká Akade-
mie vûd. Nemohu se v‰ak nezmínit o zásad-

ních zmûnách v oblasti v˘zkumu a v˘voje na ce-
lostátní úrovni. Jak víte, Akademie vûd je sice sa-
mostatnou institucí s vlastní rozpoãtovou kapitolou,
ale v praxi jsme podfiízeni rozhodnutím Rady pro
v˘zkum a v˘voj, která nám navrhuje rozpoãet a kte-
rá pfiipravuje zákonné normy pro oblast v˘zkumu
a v˘voje. My v této Radû máme samozfiejmû své
zástupce (je to nyní místopfiedseda Pavel Vlasák
a kolega Vladimír Nekvasil). Po volbách se postave-
ní Rady zmûnilo. ZÛstává nadrezortním orgánem
vlády, jejím pfiedsedou je premiér Mirek Topolánek,
ale sekretariát Rady se pfiesunuje na M·MT. Paní
ministrynû Miroslava Kopicová velmi operativnû po-
mohla fie‰it závaÏné problémy spojené s tímto pfie-
sunem. Souãasnû se ale otevfiela diskuse o tom,
jak by Rada mûla pÛsobit dál. Bylo by velmi ne-
dobré, kdyby ztratila svÛj nadrezortní charakter,
protoÏe pak by jen obtíÏnû mohla koordinovat
a zaji‰Èovat v˘zkum ve v‰ech rezortech. Na‰i or-
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ganizaci v˘zkumu a v˘voje s nadrezortní Radou
nám mnohé státy závidûjí a poukazují na nedoko-
nalost systému, kter˘ je zaloÏen na ministerstvu
rovnoceném ostatním rezortÛm. Myslím, Ïe je ãas
otevfiít k budoucnosti organizaãního zaji‰tûní v˘-
zkumu u nás diskuzi. Domnívám se, Ïe by napfi.
mohl vzniknout a legislativnû se zakotvit orgán pro
v˘zkum a v˘voj s nadrezortní pÛsobností. Tento
orgán by byl servisním pracovi‰tûm Rady sloÏené
z nezpochybniteln˘ch osobností v˘zkumu a v˘vo-
je za pfiedsednictví premiéra nebo vicepremiéra.
MoÏností organizaãního zaji‰tûní v˘zkumu a v˘vo-
je je ov‰em víc.

Dovolte mi nyní, abych se v závûreãné ãásti své-
ho vystoupení soustfiedil na hlavní událost

vnitfiního Ïivota Akademie tûchto dnÛ, to jest na
nadcházející pfiechod akademick˘ch pracovi‰È
na právní a ekonomickou formu vefiejn˘ch v˘-
zkumn˘ch institucí.

Pro úspû‰né zaji‰tûní tohoto v˘znamného kroku
je rozhodující skuteãnost, Ïe vláda âR sv˘m usne-
sením ze dne 24. kvûtna 2006 ã. 614 schválila
s úãinností od 1. ledna 2007 nové Stanovy Aka-
demie vûd, které byly pfiijaty jiÏ pfied rokem na
XXVII. zasedání Akademického snûmu. Je nutno
fiíci, Ïe schvalování nov˘ch Stanov se v závûru
mezirezortního pfiipomínkového fiízení ponûkud
zkomplikovalo a zdrÏelo dodateãn˘mi formálnû
právními pfiipomínkami Legislativní rady vlády, je-
jichÏ bezv˘hradné pfiijetí by znaãnû ohrozilo tak
v˘znamné demokratické principy a tradice uspofiá-
dání Akademie, jako je existence a sloÏení shro-
máÏdûní v˘zkumn˘ch pracovníkÛ v ústavech Aka-
demie ãi dokonce skuteãnost, Ïe pracovi‰tû
Akademie – na rozdíl od ostatních vefiejn˘ch v˘-
zkumn˘ch institucí – si sama navrhují a volí ãleny
fiídících orgánÛ Akademie jako svého zfiizovatele.
Spor se nakonec vyfie‰il k oboustranné spokoje-
nosti tím, Ïe Snûmem schválené Stanovy byly roz-
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dûleny do dvou ãástí – na vlastní Stanovy, které
v souladu s novelizovan˘m zákonem o Akademii
vûd upravují pfiedev‰ím uspofiádání a ãinnost celo-
akademick˘ch orgánÛ, a na pfiílohu, která vychází
ze zákona o vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucích
a v jeho duchu blíÏe rozpracovává problematiku
struktury a orgánÛ pracovi‰È Akademie, jejich za-
mûstnancÛ a vztahÛ mezi pracovi‰ti a celoakade-
mick˘mi orgány. Vûcn˘ obsah Stanov pfiitom nebyl
touto novou formální úpravou dotãen.

Nové zfiizovací listiny v‰ech pracovi‰È AV âR
jako vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucí spolu s pfií-
slu‰n˘mi údaji a listinami vãetnû jmenování osob,
které budou od 1. ledna 2007 do fiádného jmeno-
vání nového fieditele povûfieny vedením jednotli-
v˘ch pracovi‰È, byly pfiedloÏeny Ministerstvu ‰kol-
ství, mládeÏe a tûlov˘chovy ve stanoveném
termínu 30. ãervna 2006, nesetkaly se s Ïádn˘mi
námitkami ani pfiipomínkami, a nic tedy nebrání
tomu, aby v‰echna pracovi‰tû AV âR byla k 1. led-
nu 2007 zapsána do celostátního rejstfiíku vefiej-
n˘ch v˘zkumn˘ch institucí a k tomuto datu
i v právním smyslu vznikla.

V této oblasti je v‰ak je‰tû tfieba, aby dne‰ní za-
sedání Akademického snûmu pfiijalo rozhodnutí t˘-
kající se zaãlenûní dvou zb˘vajících, tzv. servis-
ních pracovi‰È Akademie do sekcí Akademie.
Pokud jde o Knihovnu AV âR, doporuãuje Akade-
mická rada v dohodû s vedením Knihovny, aby byla
k 1. lednu 2007 zaãlenûna do 7. sekce sociálnû-
-ekonomick˘ch vûd, k níÏ má nejblíÏe svou odbor-
nou problematikou i zamûfiením svého souãasného
v˘zkumného zámûru a v níÏ jiÏ byla v minulosti jako
vûdecké pracovi‰tû zafiazena. Naproti tomu Stfiedis-
ko spoleãn˘ch ãinností AV âR, které plní úkoly na
úseku v˘zkumné infrastruktury pro pracovi‰tû Aka-
demie bez ohledu na jejich odborné zamûfiení, se
doporuãuje i jako vefiejnou v˘zkumnou instituci po-
nechat nadále v pfiímé gesci Akademické rady. Pro-
sím návrhovou komisi na‰eho Snûmu, aby se tûmi-



to návrhy zab˘vala a zafiadila pfiíslu‰ná rozhodnutí
do návrhu usnesení.

Na základû pfiíslu‰n˘ch ustanovení Stanov AV âR
a zákona o vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucích Aka-
demická rada AV âR ve druhém pololetí 2006 vy-
pracovala a vydala cel˘ soubor provádûcích
a vzorov˘ch pfiedpisÛ, které mají usnadnit prove-
dení pfiechodu jednotliv˘ch pracovi‰È na vefiejné v˘-
zkumné instituce. Jako nejaktuálnûj‰í byl ve znaã-
ném pfiedstihu pfiipraven a vydán pokyn k pfiípravû
první volby rad pracovi‰È AV âR jako vefiejn˘ch
v˘zkumn˘ch institucí a vzorov˘ volební fiád pro
jejich první volbu. V fiíjnu pak byly schváleny indivi-
duální volební fiády jednotliv˘ch pracovi‰È vãetnû
dohodnut˘ch upfiesnûní a úprav, takÏe je moÏno
tento první dÛleÏit˘ krok dobfie pfiipravit a hned
v prvních dnech ledna uskuteãnit. Dále jiÏ byly vy-
dány a zvefiejnûny vzorov˘ organizaãní fiád praco-
vi‰tû, vzorov˘ jednací fiád Rady pracovi‰tû, pravidla
pro obsazování funkcí fieditelÛ pracovi‰È, smûrnice
pro schvalování úkonÛ pracovi‰È pfii nakládání
s majetkem a majetkov˘mi právy a vzorov˘ spisov˘
a skartaãní fiád pracovi‰tû. Zb˘vající dÛleÏit˘ doku-
ment – vzorov˘ mzdov˘ pfiedpis pracovi‰tû –
bude vydán po prodiskutování zásadních otázek
odmûÀování zamûstnancÛ na na‰em dne‰ním za-
sedání a bude o nûm je‰tû blíÏe hovofiit kolega Jifií
Rákosník. Jsem tedy pfiesvûdãen o tom, Ïe se nám
pro hladké uskuteãnûní pfiechodu na vefiejné v˘-
zkumné instituce podafiilo po právní a organizaãní
stránce pfiipravit v‰e potfiebné.

Rád bych se nyní na chvíli zastavil u problema-
tiky majetkové transformace, která je jednou

z nejdÛleÏitûj‰ích souãástí pfiechodu pracovi‰È na
právní a ekonomickou formu vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch
institucí a t˘ká se jak movitého, tak i nemovitého
majetku, kter˘ byl doposud majetkem státu v pfií-
slu‰nosti hospodafiení jednotliv˘ch státních pfiís-
pûvkov˘ch organizací.

Zatímco pfiechod movitého majetku do vlastnic-
tví vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucí nepfiedstavuje
Ïádn˘ sloÏit˘ problém, je tomu u nemovitostí ji-
nak. Proto byla pracovi‰tû AV âR jiÏ koncem roku
2005 seznámena s právními moÏnostmi chysta-
n˘ch zmûn a vyzvána, aby do konce prvního
ãtvrtletí 2006 pfiedloÏila své konkrétní návrhy.
Po cel˘ zbytek roku 2006 pak intenzivnû praco-
vala Komise pro fie‰ení majetkov˘ch záleÏitostí
jako doãasn˘ pomocn˘ orgán Akademické rady
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pod vedením Radomíra Vlãka, která podrobnû
a v mnoha pfiípadech opûtovnû projednávala
pfiedloÏené návrhy a pfiedkládala je Akademické
radû ke schválení. Je moÏno s potû‰ením konsta-
tovat, Ïe vût‰inu nemovitého majetku, s nímÏ nyní
pracovi‰tû hospodafií, bude moÏno pfiedat do je-
jich vlastnictví, coÏ znamená, Ïe tyto nemovitosti
– budovy, pozemky a dal‰í – se ze zákona stanou
dne 1. ledna 2007 majetkem pfiíslu‰n˘ch praco-
vi‰È. Snahou povûfiené komise i Akademické rady
pfiitom bylo zajistit i existenci men‰ích pracovi‰È
v objektech, jeÏ budou majetkem jiného ústavu,
a to pfiedev‰ím vhodn˘mi smlouvami. Souãasnû
ov‰em Akademická rada musela schválit i vyjmu-
tí pfiíslu‰nosti hospodafiení k nemovitostem u nû-
kter˘ch objektÛ, které zatím nadále zÛstanou
v majetku státu. Jsou to objekty, kde nejsou vyfie-
‰eny vlastnické vztahy k majetku obcí, v nichÏ se
nacházejí i byty nebo které jsou národními kultur-
ními památkami, ale bohuÏel i objekty, v nichÏ se
nepodafiilo dospût k rozumné dohodû mezi dosa-
vadními uÏivateli. Tyto pfiípady bude nutno podro-
bit novému zevrubnému právnímu, ekonomické-
mu a stavebnû technickému rozboru a o jejich
vloÏení do majetku vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institu-
cí rozhodnout aÏ poté.

Hovofiím o tûchto problémech tak podrobnû i pro-
to, Ïe nás jiÏ v pfiípravné fázi upozornily na nû-

která úskalí dal‰ího rozvoje Akademie, která by
pfiechod na vefiejné v˘zkumné instituce mohl pfii-
nést. Akademie i po tomto pfiechodu pfiece zÛstává
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jedin˘m celkem, kter˘ je spojen spoleãn˘m úkolem
a cílem. Vzájemné vztahy jednotliv˘ch souãástí to-
hoto celku se proto musí vyznaãovat velkorysostí,
porozumûním pro potfieby a zájmy men‰ích a slab-
‰ích, které je ostatnû nedílnou souãástí kaÏdé de-
mokraticky fungující instituce, ochotou nesobecky
se uskrovnit v zájmu solidárního vyfie‰ení naléha-
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v˘ch potfieb slab‰ích sloÏek soustavy pracovi‰È
i této soustavy jako celku. A o tom, Ïe nemalé ná-
klady bude nutno trvale vkládat do spoleãn˘ch roz-
vojov˘ch projektÛ celé Akademie, rovnûÏ není po-
chyb. O projektech na vyuÏití strukturálních fondÛ
EU jsem jiÏ hovofiil. Ale nejenom to – vÏdyÈ napfi.
v pfií‰tím roce musíme je‰tû vloÏit znaãné prostfied-



ky do dokonãení rekonstrukce areálu zámku Libli-
ce, která vzhledem k tomu, Ïe jde o hodnotn˘ histo-
rick˘ objekt, není levná. Kvalitní konferenãní a vzdû-
lávací stfiedisko v Liblicích nám v‰ak v budoucnu
pfiinese nemalé v˘hody a úspory. Stejnû tak bude-
me muset v brzké dobû poãítat s vybudováním no-
vého objektu pro nûkterá spoleãenskovûdní pra-
covi‰tû, která jsou zatím odkázána jen na nájemní
prostory nebo jejichÏ dosavadní sídla jsou ohroÏe-
na v dÛsledku nedofie‰en˘ch majetkoprávních vzta-
hÛ. Pfiipomínám, Ïe jednotlivá VVI nemohou exi-
stovat mimo rámec Akademie vûd, která zÛstává
státní institucí a je jejich zfiizovatelem.

A nyní dovolte, abych pfiipomenul dal‰í úkoly,
které nás ãekají doslova v nejbliÏ‰ích dnech.

Prvním a nejdÛleÏitûj‰ím z nich bude volba no-
v˘ch rad pracovi‰È na shromáÏdûních v˘zkum-
n˘ch pracovníkÛ, která by se mûla uskuteãnit hned
v prvních dnech mûsíce ledna 2007. Vysoká kvali-
ta tûchto orgánÛ a jejich pfiipravenost komplexnû
fie‰it celou vûdeckou i ekonomickou a organizaãní
problematiku pracovi‰tû je nesmírnû dÛleÏitá –
vÏdyÈ právû v postavení a úloze rad pracovi‰È se
nejv˘raznûji odráÏí podstatné posílení vûdecké
i ekonomické samostatnosti pracovi‰È jako vefiej-
n˘ch v˘zkumn˘ch institucí, jeÏ je ov‰em samozfiej-
mû spojeno i s jejich daleko vy‰‰í právní, vûdeckou
i morální odpovûdností. Prosím proto, abyste i ve
zb˘vajících dnech vûnovali kvalitní pfiípravû tûchto
voleb maximální pozornost.

Zvlá‰tû závaÏn˘m úkolem rad pracovi‰È bude vy-
hlá‰ení a realizace v˘bûrového fiízení na obsaze-
ní funkcí fieditelÛ pracovi‰È. Je tfieba si uvûdomit,
Ïe toto v˘bûrové fiízení nebude jiÏ – jako v minulos-
ti – vyhla‰ovat Akademická rada, ale Ïe je plnû
v kompetenci rad pracovi‰È. Z centra mÛÏeme pra-
covi‰tím nabídnout pouze urychlené zvefiejnûní
oznámení o v˘bûrovém fiízení v Akademickém bul-
letinu a na internetov˘ch stránkách Akademie. Stej-
nû jako u rad pracovi‰È bude i pfii jmenování prvních
fieditelÛ pracovi‰È jako vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch insti-
tucí, tedy jiÏ na pûtileté funkãní období, nesmírnû
záleÏet na jejich komplexních vûdeck˘ch i mana-
Ïersk˘ch pfiedpokladech a schopnostech vãetnû
schopnosti obklopit se zdatn˘mi a v˘konn˘mi spo-
lupracovníky. Akademická rada se pfiitom domnívá,
Ïe pro jednotu a koncepãnost vedení pracovi‰tû je
velmi potfiebné, aby se fieditel stal ãlenem a pokud
moÏno i pfiedsedou Rady pracovi‰tû. Vzhledem
k nároãnosti této „zakladatelské“ funkce a potfiebû
operativnû rozhodovat a pruÏnû reagovat na nové
skuteãnosti a problémy je téÏ alespoÀ m˘m osob-
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ním názorem, Ïe by na funkce fieditelÛ mûly b˘t jen
v˘jimeãnû navrhovány – pfii v‰í úctû k jejich kvali-
tám a zku‰enostem – osobnosti star‰í 65 let a ti,
ktefií si ve funkci fieditelÛ pfiíspûvkov˘ch organizací
„odslouÏili“ jiÏ dvû funkãní období. A je také samo-
zfiejmé, Ïe opravdu kvalitní fieditel musí nechávat
vedle sebe vyrÛst kolegy, ktefií by jej v budoucnosti
mohli úspû‰nû vystfiídat. Nakonec chci je‰tû upo-
zornit i na ãasov˘ rozmûr tohoto nároãného úkolu:
podle zákona musí b˘t v‰echny orgány vefiejné v˘-
zkumné instituce ustaveny, a tedy i funkce fieditele
obsazena nejpozdûji do ‰esti mûsícÛ po vzniku ve-
fiejné v˘zkumné instituce, ale ãím dfiíve se tak sku-
teãnû stane, tím to bude lep‰í.

Nakonec je‰tû krátkou poznámku k dozorãím ra-
dám pracovi‰È. Dozorãí rady jsou nezávis-

l˘m dohlíÏecím a kontrolním orgánem zfiizovatele
a jejich jmenování, zahájení jejich ãinnosti, pfiijetí
jejich jednacích fiádÛ atd. je v rukou a odpovûd-
nosti Akademické rady. Úlohou pracovi‰È tu je
pouze vytvofiit potfiebné podmínky pro jejich ãin-
nost a fiádnû a vãas jim dávat k dispozici v‰echny
nezbytné informace, údaje a dokumenty. Se jme-
nováním pfiedsedÛ a ãlenÛ dozorãích rad praco-
vi‰È se poãítá na zasedání Akademické rady
v prvním ãtvrtletí 2007.

VáÏené kolegynû a kolegové, tím jsem vyãerpal
informace, námûty a pfiipomínky, které jsem chtûl
pfiednést dne‰nímu Snûmu ke zprávû o ãinnosti
Akademické rady za minulé období, a zejména
k pfiechodu akademick˘ch pracovi‰È na právní
a ekonomickou formu vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch insti-
tucí. Závûrem bych rád vyjádfiil pfiesvûdãení, Ïe se
nám pfii plnûní tohoto nároãného úkolu bude i na-
dále dafiit a Ïe z nûj dokáÏeme vytûÏit maximum
pro dal‰í úspû‰n˘ rozvoj na‰í vûdecké práce. �
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B˘vá zvykem na tomto místû zdÛrazÀovat, Ïe
vûda, v˘zkum a v˘voj patfií k prioritám vlády.

Myslím, Ïe to lze dokumentovat fiadou krokÛ, které
jsme bûhem pár mûsícÛ uãinili:
� Oproti návrhu rozpoãtu, kter˘ po sobû zanecha-

la minulá vláda, do‰lo k v˘raznému nav˘‰ení
prakticky jen v oblasti v˘zkumu a v˘voje (kde
hrozil propad o 2,4 miliardy) a pro oblast vysoké-
ho ‰kolství (kde chybûly prostfiedky na nárÛst
poãtu studentÛ, sociální stipendia i na v˘zkum).

� Do oblasti vûdy a vysokého ‰kolství se podafiilo
vloÏit navíc 2,5 mld. Kã, z toho 1,5 mld. do v˘-
zkumu a v˘voje (500 milionÛ na AV âR, 500 mi-
lionÛ na v˘zkumné zámûry a 500 milionÛ na ko-
financování projektÛ z EU).

� Lze tedy snadno nahlédnout, Ïe na nav˘‰ení
prostfiedkÛ oproti „letní verzi“ státního rozpoãtu
se vedle vysok˘ch ‰kol v˘raznû podílela AV âR.

� Za zdÛraznûní stojí i to, Ïe jsme na pfií‰tí rok za-
jistili dostateãné prostfiedky na kofinancování
projektÛ, které budou financovány z EU.

� Kofinancování projektÛ financovan˘ch z EU (ze-
jména v tzv. Rámcov˘ch programech, tj. RP 6
a RP 7) jsme navíc podpofiili pfiípravou novely zá-
kona 130/2002, která umoÏní, aby prostfiedky na
kofinancování projektÛ byly mandatorními v˘daji,
tj. po získání projektu v rámci nûkterého z evrop-
sk˘ch systémÛ podpory VaV nebude tfieba doma
procházet zdlouhav˘mi procedurami nového po-
suzování projektÛ a pfiiznávání prostfiedkÛ na kofi-
nancování (novela je podána v Poslanecké snû-
movnû Parlamentu âR).

� Stále usilujeme o fie‰ení problému DPH ve v˘-
zkumu a v˘voji. Chceme, aby u projektÛ hraze-
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n˘ch z EU, kde DPH není uznateln˘m nákla-
dem, bylo moÏné poÏádat o vrácení DPH. Pfii-
pravená novela sice narazila na nesouhlas
v PSP u ministra financí, ale intenzivnû jedná-
me o jejím pfiijatelném znûní, jsme pfiesvûdãe-
ni, Ïe tato zmûna pfiinese do ãeské vûdy více
prostfiedkÛ z EU.

� Dále hledáme zpÛsob, jak tváfií v tváfi zákonu
o DPH zrovnoprávnit firmy a vefiejné v˘zkumné
instituce, které se jiÏ témûfi v‰echny staly plát-
ci DPH. Není to snadné a zde patfií dík v‰em
tûm z AV âR, ktefií s námi na této zmûnû spo-
lupracují a vefiejnû na‰e kroky tímto smûrem
podporují.

� Stále usilujeme o to, aby operaãní programy, ze-
jména pak VaVpI pfiinesly co nejvíce prostfiedkÛ
pro rÛst v˘zkumn˘ch kapacit ãeské vûdy. Vûfiím,
Ïe prostfiedky z Operaãních programÛ pfiispûjí
k je‰tû tûsnûj‰í spolupráci ústavÛ AV âR, vyso-
k˘ch ‰kol a podnikÛ.

� Po urãit˘ch obtíÏích zpÛsoben˘ch delimitací
Rady pro v˘zkum a v˘voj se nakonec podafiilo
RVV stabilizovat – minul˘ t˘den jsme dospûli
k fie‰ení, které se zdá b˘t pro v‰echny strany pfii-
jatelné: RVV sice bude fungovat v rámci M·MT,
její nezávislost ale bude zaji‰tûna nejen statu-
tem, ale i zpÛsobem jejího zaãlenûní v rámci
M·MT. I zde patfií dík vedení AV âR za spolu-
práci a trvalou podporu pfii hledání pfiijatelného
fie‰ení pro RVV.

� Svûdectvím o na‰í spolupráci je i zastoupení
AV âR v RVV. Jak asi víte, podafiilo se nám
prosadit systém obsazení, kter˘ ze 14 míst
v RVV (kromû pfiedsedy) alokuje sedm míst
pro akademick˘ v˘zkum, pfiiãemÏ AV âR no-
minuje dva fiádné ãleny a jednoho stálého hos-
ta, vysoké ‰koly nominují celkem ãtyfii ãleny
a GA âR ãlena jednoho.

Jednotlivé ústavy AV âR ãeká v pfií‰tím roce
transformace na VVI. Nebude to snadn˘ krok.

Jsem ale pfiesvûdãena, Ïe jeho v˘sledn˘ efekt
bude velmi pozitivní. Za nejvût‰í pozitivum pova-
Ïuji, Ïe ústavy AV âR budou mít stejnou právní
formu jako vefiejné vysoké ‰koly. To zcela nepo-
chybnû pfiispûje k je‰tû vût‰ímu prohloubení spo-
lupráce nejen na poli v˘zkumu, ale téÏ ve v˘uce
a pfii pfiípravû doktorandÛ. Dovolím si fiíci, Ïe ten-
to krok pfiispûje k celkové modernizaci institucio-
nálního uspofiádání v˘zkumu a v˘voje i na‰eho
systému terciárního vzdûlávání. �

ZÁKLADNÍ TEZE VYSTOUPENÍ MINISTRYNù
·KOLSTVÍ, MLÁDEÎE A TùLOV¯CHOVY âR

MIROSLAVY KOPICOVÉ
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Chtûl bych se v krátkosti zmínit o tfiech dÛleÏi-
t˘ch zmûnách, které podle mého soudu v˘-

razn˘m zpÛsobem pozitivnû ovlivní budoucnost
AV âR a jednotliv˘ch ústavÛ:
a) transformace ústavÛ na VVI a z toho vypl˘vající

moÏnosti vzniku nov˘ch forem spolupráce
a partnerství;

b) moÏnosti rozvíjet v˘zkumné ãinnosti s ekono-
mick˘m vyústûním;

c) zmûny v daÀov˘ch zákonech.

Ad a) K pfiechodu ústavÛ na VVI
Pfiechodem ústavÛ na novou právní formu vstu-

puje AV âR do nové fáze své transformace. Ústa-
vy získají vût‰í míru autonomie, bude na nû kla-
dena vût‰í odpovûdnost za vlastní osud a rozvoj,
a pokud si dobfie zvolí Rady instituce, otevfiou se
více i vnûj‰ím vlivÛm a budou schopny pruÏnûji
reagovat na zmûny a v˘zvy globalizující se kon-
kurence.

Není náhodou, Ïe jedno z hlavních doporuãení
pro na‰e vysoké ‰koly od examinátorÛ OECD, ktefií
pfied dvûma t˘dny v Praze pfiedstavili zprávu o sta-
vu vysokého ‰kolství, je dosáhnout vût‰í otevfienos-
ti vysok˘ch ‰kol vnûj‰ím vlivÛm. Myslím si, Ïe to, co
bylo fieãeno na adresu vysokého ‰kolství a co re-

13 ab

prezentace vysok˘ch ‰kol pfiijala, platí i pro oblast
v˘zkumu a v˘voje, vãetnû AV âR, která pfiedstavu-
je dominantní segment v této oblasti.

Právní forma VVI podle mého názoru usnadní
proces otevírání se i v pfiípadû AV âR, a to ze-
jména proto, Ïe usnadní vznik nov˘ch forem spo-
lupráce jednotliv˘ch ústavÛ s V·, nejen ve v˘zku-
mu a v˘voji, ale – jak pevnû doufám – rovnûÏ ve
v˘uce na postgraduální a moÏná i na graduální
úrovni. Jsem pfiesvûdãen, Ïe mnohem snadnûji
budou vznikat projekty spoleãn˘ch pracovi‰È typu
„graduate schools“ ãi center pokroãil˘ch studií
a v˘zkumu, jak je známe ze zahraniãí. Je docela
moÏné, Ïe tento proces urychlí i vznik v˘zkum-
n˘ch univerzit.

Ad b) MoÏnost rozvíjet v˘zkumné ãinnosti
s ekonomick˘m vyústûním

Transformace ústavÛ na VVI umoÏní lep‰í vyuÏití
v‰ech kapacit ústavÛ pro ãinnosti na poli v˘zkumu,
v˘voje a inovací s pfiím˘m ekonomick˘m vyústû-
ním, zámûrnû fieknu se „zdaniteln˘m plnûním“ na
konci projektÛ. Záhy bude jasné, proã jsem pouÏil
právû tento termín. Rozvoj tûchto ãinností, pokud
budou kompatibilní s hlavním posláním ústavÛ,
tj. s jejich hlavním vûdeck˘m zamûfiením, rozhodnû
pfiispûje k rychlej‰ímu transferu v˘sledkÛ VaV do
inovaãního procesu.

DÛleÏité je, Ïe tyto ãinnosti budou téÏ zdrojem
nemal˘ch pfiíjmÛ do rozpoãtÛ ústavÛ. Podafií-li se
navíc prosadit novelu zákona o DPH a podafií-li 
se dosáhnout konsensu, pokud jde o nov˘ v˘klad
tohoto zákona pro úãely v˘zkumu a v˘voje, ústavy
AV âR, vysoké ‰koly i dal‰í VVI, které se „otevfiou“
vnûj‰ímu prostfiedí, se v brzké dobû setkají se sna-
hou získávat projekty ze zahraniãí i snahou rozvíjet
projekty se zfieteln˘m ekonomick˘m vyústûním.

To v Ïádném pfiípadû neznamená odklon od zá-
kladního v˘zkumu, ale moÏnost vytváfiet si pro zá-
kladní v˘zkum a jeho financování dodateãné zdro-
je. Myslím, Ïe se shodneme na tom, Ïe ekonomické
plody základního v˘zkumu by mûli, ve vût‰í mífie
neÏ dosud, sklízet ti, ktefií se na jejich pûstování po-
díleli nejvíce, a to jsou vûdci v základním v˘zkumu.
MÛÏe se tak dít nepfiímo, na základû vytváfiení no-
v˘ch forem partnerství (spin-offs) nebo pfiímo,
tj. rozvojem ãinností, které mají pfiímé ekonomické
zhodnocení.

Na pfiekáÏku pfiímému ekonomickému zhodnoco-
vání v˘sledkÛ VaV není podle mého názoru ani rá-
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˘ mec Spoleãenství. Jeho koneãná verze z 22. 11.

2006 totiÏ na stranû 16 jasnû fiíká, Ïe transfer tech-
nologií, licencování a ostatní formy zhodnocování
znalostí v˘zkumnou institucí nebude povaÏováno
za pfiekáÏku vefiejného financování, pokud ve‰keré
pfiíjmy z tûchto ãinností budou reinvestovány do pri-
márních aktivit v˘zkumné instituce. âeskou kotlinou
se tedy ‰ífií zbyteãn˘ strach z omezujících podmí-
nek rámce Spoleãenství.

Ad c) DPH
Pokud se podafií prosadit novelu zákona o DPH,

coÏ je dnes témûfi jisté, ústavy Akademie, vysoké
‰koly a dal‰í v˘zkumné instituce nebudou skrytû
– av‰ak velmi silnû – penalizovány za to, Ïe zís-
kávají projekty z Evropské unie (tj. zejména 6. RP
a 7. RP).

Jak asi víte, 1. 12. 2006 byla v Poslanecké snû-
movnû Parlamentu âR ve tfietím ãtení neãekanû
zamítnuta novela zákona o DPH, kterou ve spolu-
práci s Komorou daÀov˘ch poradcÛ a odborem ne-
pfiím˘ch daní MF âR pfiipravilo M·MT. Pozdûji se
ukázalo, Ïe dÛvody k zamítnutí byly v podstatû for-
málního charakteru. DÛleÏité je, Ïe v pondûlí
11. 12. 2006 se uskuteãnila schÛzka povûfien˘ch
pracovníkÛ M·MT s námûstkyní MF âR Ing. Danou
Trezziovou a fieditelem legislativního odboru MF
JUDr. M. ·vorcem, na které se dohodlo konsensu-
ální znûní novely, a den na to, tj. 12. 12. 2006, dal
ministr financí pokyn legislativnímu odboru MF âR
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a k a d e m i c k ˘  s n û m

pfiipravit podklad pro nové podání této novely záko-
na o DPH formou poslanecké iniciativy. V tuto chví-
li probíhá jednání mezi zástupcem M·MT a legisla-
tivním odborem MF âR, na kterém se dokonãuje
znûní této novely.

M·MT souãasnû usiluje o nov˘ v˘klad zákona
o DPH formou Sdûlení MF âR, kter˘ by – samo-
zfiejmû v souladu s evropsk˘m právem – umoÏnil
v‰em institucím aktivním ve v˘zkumu a v˘voji, bez
ohledu na právní formu, odpoãet DPH na vstupu,
a to za dvou podmínek: 1. instituce jsou plátcem
DPH, 2. na konci jejich projektÛ jsou zdanitelná pl-
nûní. I zde postupnû M·MT a MF âR dochází ke
konsensu.

UpozorÀuji, Ïe novela zákona o DPH usnadní Ïi-
vot zejména tûm v˘zkumn˘m institucím, které se
zab˘vají pfieváÏnû základním v˘zkumem. Tyto insti-
tuce i pfies nov˘ v˘klad pravdûpodobnû nebudou
mít nárok na odpoãet DPH, protoÏe pfii úspû‰ném
zakonãení projektu zpravidla nedosáhnou zdanitel-
n˘ch plnûní.

Omlouvám se za to, Ïe moje vystoupení bylo spí-
‰e praktické a k vûci, neÏ ceremoniální. Myslím si
Ïe vûda, jako nav˘sost racionální ãinnost, si za-
slouÏí racionální pfiístup k fie‰ení jejích problémÛ.

Na závûr mi tedy dovolte Akademii popfiát, aby
právû probíhající transformace ústavÛ byla tím, ãím
mûla b˘t podle úmyslÛ zákonodárce: impulsem
k dal‰ímu rozvoji, modernizaci a otevfiení se vnûj-
‰ím vlivÛm a konkurenci. �
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I.
Akademick˘ snûm 

1. souhlasí, aby jednání XXIX. zasedání Akademického snûmu
probíhalo podle souãasného Jednacího fiádu Akademického
snûmu schváleného XXI. zasedáním Akademického snûmu
dne 18. prosince 2002 pro funkãní období 2002–2006, 

2. schvaluje s úãinností od 1. ledna 2007 nov˘ Jednací fiád Aka-
demického snûmu pro funkãní období 2006–2010 podle pfied-
loÏeného návrhu.

II.
Akademick˘ snûm 

1. schvaluje zprávu o ãinnosti Akademické rady AV âR v období
od XXVIII. zasedání Akademického snûmu podle pfiedloÏené-
ho návrhu, 

2. bere na vûdomí zprávu o ãinnosti Vûdecké rady AV âR v ob-
dobí od dubna 2005 do prosince 2006, 

3. schvaluje s úãinností k 1. lednu 2007 zafiazení Knihovny
AV âR, v. v. i., do 7. sekce (sociálnû-ekonomické vûdy) a po-
nechání Stfiediska spoleãn˘ch ãinností AV âR, v. v. i., pod pfií-
m˘m vedením Akademické rady AV âR.

III.
Akademick˘ snûm

povûfiuje Akademickou radu AV âR, aby vedla dal‰í jednání ve
vûci uspofiádání státní správy ve v˘zkumu a v˘voji a financování
v˘zkumu a v˘voje s cílem, aby byla zachována nadrezortní pÛ-
sobnost Rady pro v˘zkum a v˘voj a aby Rada pro v˘zkum a v˘-
voj mohla nadále zaji‰Èovat v plném rozsahu plnûní úkolÛ, které
pro ni vypl˘vají ze zákona ã. 130/2002 Sb.

IV.
Akademick˘ snûm 

1. bere na vûdomí pfiedloÏenou zprávu o ekonomické situaci
Akademie vûd âR a o oãekávan˘ch v˘sledcích jejího hospo-
dafiení v roce 2006, 

2. ve smyslu ãl. 10 písm. c) Stanov AV âR schvaluje rozpoãet
Akademie vûd âR na rok 2007 a jeho rozpis na pracovi‰tû po-
dle pfiedloÏeného návrhu vãetnû navrÏené úpravy pravidel pro
tvorbu tohoto rozpisu,

3. ve smyslu ãl. 20 Stanov AV âR povûfiuje Akademickou radu
AV âR schválením Závûreãného úãtu rozpoãtové kapitoly 361
Akademie vûd âR za rok 2006, 

4. vyjadfiuje znepokojení nad tím, Ïe schválen˘ státní rozpoãet na
rok 2007 t˘kající se oblasti v˘zkumu a v˘voje nebyl zohlednûn
v návrhu stfiednûdobého v˘hledu na léta 2008 a 2009.

V.
Akademick˘ snûm 

schvaluje nov˘ Statut Grantové agentury Akademie vûd âR po-
dle pfiedloÏeného návrhu s pfiipomínkami, 
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ukládá Akademické radû AV âR vydat schválen˘ statut Granto-
vé agentury AV âR jako interní normu.

VI.
Akademick˘ snûm 

1. schvaluje Kariérní fiád vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch pracovníkÛ
Akademie vûd âR podle pfiedloÏeného návrhu s pfiipomínka-
mi, 

2. ukládá Akademické radû AV âR vydat schválen˘ Kariérní fiád
vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch pracovníkÛ Akademie vûd âR pro
potfieby pracovi‰È AV âR jako interní normu.

VII.
Akademick˘ snûm 

schvaluje Zásady pro odmûÀování zamûstnancÛ pracovi‰È Aka-
demie vûd âR jako základní principy, podle nichÏ budou praco-
vi‰tû AV âR jako vefiejné v˘zkumné instituce vydávat vnitfiní
mzdové pfiedpisy a postupovat pfii odmûÀování zamûstnancÛ,
podle pfiedloÏeného návrhu s pfiipomínkami.

VIII.
Akademick˘ snûm 

1. schvaluje pfiedloÏenou zprávu Dozorãí komise Akademického
snûmu za období od XXVIII. zasedání Akademického snûmu
a vyslovuje jí podûkování za její práci, 

2. ukládá Akademické radû AV âR, aby projednala pfiipomínky
a návrhy uvedené v pfiedloÏené zprávû a pfiijala k nim pfiíslu‰-
ná opatfiení.

IX.
Akademick˘ snûm 

zvolil Dozorãí komisi Akademického snûmu pro funkãní období
2006–2010 ve sloÏení:
RNDr. Milo‰ Budû‰ínsk ,̆ CSc.
(Ústav organické chemie a biochemie AV âR),
RNDr. Jan Koãka, DrSc. (Fyzikální ústav AV âR),
RNDr. Vladimír Kolafiík, CSc. (DELONG INSTRUMENTS, a. s.),
prof. Ivan Lefkovits, Ph.D. (University of Basel),
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (Sociologick˘ ústav AV âR),
prof. RNDr. Jaroslav SpíÏek, DrSc. (Mikrobiologick˘ ústav AV âR),
RNDr. Hana Sychrová, DrSc. (Fyziologick˘ ústav AV âR),
doc. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.
(Univerzita Karlova v Praze, Pfiírodovûdecká fakulta),
prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.
(V˘zkumn˘ ústav textilních strojÛ Liberec, a. s.).

Ovûfiil: PhDr. PETR NEJEDL̄ ,
pfiedseda návrhové komise

Akademického snûmu AV âR

USNESENÍ XXIX. ZASEDÁNÍ
AKADEMICKÉHO SNùMU AV âR
XXIX. zasedání Akademického snûmu Akademie vûd âeské republiky,
konané dne 14. prosince 2006 v Praze, pfiijímá toto usnesení:
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Schválila

� zprávu o ãinnosti Akademické rady AV âR
za období od XXVIII. zasedání Akademického snûmu
AV âR a dal‰í podkladové materiály pro jednání
XXIX. zasedání Akademického snûmu (návrh Jed-
nacího fiádu Akademického snûmu AV âR, zprávu
o ãinnosti Vûdecké rady AV âR (v období
IV. 2005–XII. 2006), zprávu o ekonomické situaci
AV âR a návrh jejího rozpoãtu na rok 2007, návrh no-
vého Statutu Grantové agentury AV âR, návrh Kari-
érního fiádu vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch pracovníkÛ
AV âR, návrh Zásad pro odmûÀování zamûstnancÛ
pracovi‰È AV âR)

� pfiidûlení úãelové dotace 14 projektÛm programu
Nanotechnologie pro spoleãnost dle návrhu Rady pro-
gramu v celkové pfiedpokládané ãástce 199 821 000 Kã
urãené na podporu projektÛ v roce 2007
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Informace z 24. zasedání 
Akademické rady AV âR

z  a k a d e m i c k é  r a d y

� dotace na podporu vydávání odborn˘ch ãasopi-
sÛ pracovi‰È AV âR, které se povaÏují za hodné
zvlá‰tního zfietele a byly vybrány jak vzhledem k je-
jich úrovni, tak na základû ekonomick˘ch ukazatelÛ

� uzavfiení smlouvy mezi AV âR a firmou Adobe
Systems, s. r. o., o vstupu AV âR do licenãního pro-
gramu CLP 4.5 EDU firmy Adobe Systems, s. r. o.

� postup a osnovu pro zpracování v˘roãních zpráv
o ãinnosti pracovi‰È Akademie vûd âR za rok 2006
a osnovu souhrnné v˘roãní zprávy o ãinnosti AV âR
za rok 2006

Vzala na vûdomí

� zprávu o volbû a jmenování ãlenÛ Akademické-
ho snûmu AV âR na funkãní období 2006–2010

� zprávu o sloÏení Komise pro etiku vûdecké prá-
ce na funkãní období 2006–2010

Na svém 24. zasedání, které se konalo dne 21. listopadu 2006,
projednala Akademická rada tyto nejdÛleÏitûj‰í otázky:

Informace z 25. zasedání 
Akademické rady AV âR

Schválila

� opatfiení k dokonãení pfiechodu pracovi‰È
AV âR na vefiejné v˘zkumné instituce v roce 2007

� úpravu pravidel pro udûlování Fellowship
J. E. Purkynû v˘znaãn˘m a perspektivním vûdec-
k˘m pracovníkÛm pfiedloÏenou v souvislosti s novou
právní úpravou odmûÀování podle zákona o VVI
a Zákoníku práce

� upravené znûní Pravidel pro udûlování vûdec-
kého titulu „doktor vûd“

� smlouvu o zfiízení a provozování Laboratofie tká-
Àové biomechaniky, spoleãného pracovi‰tû Ústavu ter-
momechaniky AV âR a Technické univerzity v Liberci

� smlouvu o zfiízení a provozování Laboratofie
optick˘ch mûfiicích metod, spoleãného pracovi‰tû
Ústavu termomechaniky AV âR a Technické univer-
zity v Liberci

� smlouvu o zfiízení a provozování Centra právnû-
historick˘ch studií, spoleãného pracovi‰tû Historic-
kého ústavu AV âR a Právnické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze

� vzorová pravidla pro hospodafiení vefiejn˘ch v˘-
zkumn˘ch institucí s fondy 

� rozdûlení dotací na podporu vûdecké a vûdec-
ko-populární literatury v roce 2006

� orientaãní program ãinnosti Akademické rady
AV âR na I. pololetí 2007

Jmenovala 

� fieditelkou âeského historického ústavu v ¤ímû
s úãinností od 1. ledna 2007 prof. PhDr. ZdeÀku Hle-
díkovou, CSc.

Vzala na vûdomí

� informaci o navrhovaném sloÏení dozorãích rad
pracovi‰È AV âR

� zprávu o prÛbûhu konání T̆ dne vûdy a techniky
2006

� prÛbûÏnou informaci stavu udûlování vûdecké-
ho titulu „doktor vûd“

� informaci o zaji‰tûní legálního uÏívání software
podléhajícího ochranû podle autorského práva

Na svém 25. zasedání, které se konalo dne 5. prosince 2006,
projednala Akademická rada tyto nejdÛleÏitûj‰í otázky:



ZÁVAÎNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY 
A ZÁVùRY ZE ZASEDÁNÍ

Informace o souãasném stavu delimitace RVV
na M·MT

Rozhodnutí vedoucího Úfiadu vlády âR ã. 25/2006
s úãinností od 1. ledna 2007 zru‰ilo sekci v˘zkumu,
v˘voje a lidsk˘ch zdrojÛ a odbor v˘zkumu, v˘voje
a inovací na Úfiadu vlády âR.

K 1. lednu 2007 dochází k delimitaci agendy spo-
jené se zabezpeãením ãinnosti Rady z Úfiadu vlády
âR na M·MT, kde vzniká samostatn˘ útvar M5 –
Sekretariát Rady pro v˘zkum a v˘voj pfiímo fiízen˘
ministryní, kter˘ bude mít postavení odboru.

V pfiechodném období od 1. ledna do 31. bfiezna
2007 bude sekretariát Rady sídlit na Úfiadu vlády
âR s tím, Ïe jeho pracovníci jiÏ budou zamûstnanci
M·MT, ve‰keré sluÏby potfiebné pro ãinnost Rady
bude zaji‰Èovat M·MT, které zároveÀ do 1. dubna
vytvofií podmínky pro pfiestûhování.

Aktualizace Doporuãení Rady k odpoãtu danû
z pfiíjmu

Doporuãení RVV schválené na 203. zasedání
v kvûtnu 2005 bylo aktualizováno tak, aby jeho text
byl v souladu se znûním zákona ã. 586/1992 Sb.,
o daních z pfiíjmu, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
a s pokynem D-288 MF. Rada schválila aktualizova-
né znûní Doporuãení Rady k odpoãtu danû z pfiíjmu.

Zhodnocení vypsání vefiejn˘ch soutûÏí ve VaV
v rámci NPV II (usnesení k 216/A9) – M·MT

V materiálu Zhodnocení vypsání vefiejn˘ch sou-
tûÏí ve v˘zkumu a v˘voji v rámci Národního progra-
mu v˘zkumu II, pfiedloÏeném na 216. zasedání
RVV, byly identifikovány hlavní problémy, jejich pfií-
ãiny a návrhy fie‰ení u vefiejn˘ch soutûÏí ve VaV
a financování NPV II. Údaje o financování budou
dále upfiesnûny a poté znovu vyhodnoceny na
pfielomu let 2006 a 2007, kdy jiÏ bude známo ãer-
pání v rámci v‰ech podprogramÛ, pfiedev‰ím pod-
programu Trvalá prosperita, kde ãerpání prostfied-
kÛ teprve zaãíná.

Rada schválila uveden˘ návrh fie‰ení situace
v NPV II a poÏádala M·MT jako gestora NPV II
o pfiedloÏení návrhu zmûn cílÛ programu podle to-
hoto materiálu jako souãást zprávy o zahájení
a stávajícím prÛbûhu NPV II pfied pfiedloÏením vlá-
dû (dle usnesení vlády ã. 806 ze dne 28. ãervna
2006).
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Návrh stanoviska RVV k v˘zkumu na lid-
sk˘ch kmenov˘ch embryonálních buÀkách
(VLEKB)

Rada schválila odborná stanoviska Rady k Ïádo-
stem Masarykovy univerzity Brno a Ústavu experi-
mentální medicíny AV âR o povolení k VLEKB, ve
kter˘ch nedoporuãuje M·MT udûlit povolení k v˘-
zkumu na lidsk˘ch kmenov˘ch embryonálních buÀ-
kách uveden˘m ÏadatelÛm, a uloÏila sekretariátu
Rady zaslat odborná stanoviska Rady k obûma Ïá-
dostem na M·MT.

Dále Rada poÏádala Bioetickou komisi RVV, aby
se do bfieznového zasedání Rady vyjádfiila k po-
tfiebnosti pfiípadn˘ch dal‰ích právních úprav proble-
matiky VLEKB.

Metodika hodnocení VaV a jeho v˘sledkÛ
v roce 2007

Rada schválila navrÏen˘ Statut a Jednací fiád
meziresortní pracovní skupiny pro pfiípravu Metodi-
ky hodnocení VaV a jeho v˘sledkÛ v roce 2007.

Návrh Smûrnice pro pfiípravu státního rozpo-
ãtu VaV 2008 a v˘hledu na roky 2009–2010

Podle zákona o podpofie v˘zkumu a v˘voje RVV
zabezpeãuje návrh v˘‰e celkov˘ch v˘dajÛ na v˘-
zkum a v˘voj jednotliv˘ch rozpoãtov˘ch kapitol
a návrh jejich rozdûlení.

Usneseními vlády ze dne 16. srpna 2006 ã. 970
a ze dne 25. záfií 2006 ã. 1090 byl zmûnûn návrh
v˘dajÛ státního rozpoãtu na v˘zkum a v˘voj, vãet-
nû stfiednûdobého v˘hledu, na roky 2007 aÏ 2009
schválen˘ usnesením vlády ze dne 24. kvûtna
2006 ã. 605. Návrh v˘dajÛ vláda nejprve sníÏila
o 2,44 mld. Kã na rok 2007, o 3,78 mld. Kã na rok
2008 a o 3 mld. Kã na rok 2009.

Pozdûji vláda nav˘‰ila pouze v˘daje na rok 2007
o 1,5 mld. Kã. Návrh v˘dajÛ na roky 2008 a 2009
zÛstal jiÏ beze zmûny.

V uveden˘ch údajích jsou zahrnuty i pfiedpoklá-
dané v˘daje státního rozpoãtu na v˘zkum a v˘voj
urãené na krytí finanãní spoluúãasti âeské repub-
liky v projektech operaãních programÛ (tzv. struk-
turální fondy EU 2007–2013) a v rámcov˘ch pro-
gramech EU. Tyto prostfiedky jsou ve dvou
rozpoãtov˘ch kapitolách (M·MT a MPO).

Rada schválila návrh Smûrnice pro pfiípravu stát-
ního rozpoãtu VaV 2008 a v˘hledu na 2009–2010
a poÏádala 1. místopfiedsedkyni Rady dr. Kopico-
vou o její zaslání poskytovatelÛm.

Informace z 218. zasedání
Rady pro v˘zkum a v˘voj
8. prosince 2006

r a d a  p r o  v ˘ z k u m  a  v ˘ v o j
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Jmenování zpravodaje do PSZ RVV za vysoké
‰koly

Usnesením vlády ze dne 15. listopadu 2006
ã. 1321 k odvolání a jmenování ãlenÛ RVV byl z funk-
ce ãlena Pracovní skupiny zpravodajÛ Rady odvolán
prof. Ing. Petr Zuna, kter˘ byl zástupcem vysok˘ch
‰kol. Rada jmenovala nov˘m zpravodajem do Pra-
covní skupiny zpravodajÛ RVV dal‰ího zástupce vy-
sok˘ch ‰kol, doc. RNDr. Franti‰ka JeÏka, CSc.

Návrh zmûn Jednacího fiádu RVV
Návaznû na zmûnu Statutu RVV usnesením ze

dne 15. listopadu 2006 ã. 1321 Rada odsouhlasila
návrh zmûn Jednacího fiádu RVV.

Návrh zmûny Statutu Bioetické komise RVV
Cílem navrhované zmûny Statutu Bioetické komi-

se (zmûna ãlánku 6 odst. 2 a 3) je sjednotit úpravu
stfietu zájmu ve Statutu Bioetické komise a Jedna-
cím fiádu Bioetické komise a odstranûní moÏného
nesouladu obou dokumentÛ. Rada návrh zmûny
odsouhlasila.

Novela zákona ã. 130/2002 Sb. – spolufinan-
cování RP EU

Cílem pfiedloÏeného návrhu zákona, kter˘m se
mûní zákon ã. 130/2002 Sb., o podpofie v˘zkumu
a v˘voje z vefiejn˘ch prostfiedkÛ a o zmûnû nûkte-
r˘ch souvisejících zákonÛ (zákon o podpofie v˘zku-
mu a v˘voje), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, je
usnadnit mezinárodní spolupráci ve v˘zkumu a v˘vo-
ji. Souãasná právní úprava dovoluje pouÏít institucio-
nální prostfiedky v oblasti mezinárodní spolupráce
pouze na úhradu poplatkÛ za úãast âR v mezinárod-
ních programech nebo na úhradu poplatkÛ za ãlen-
ství âR v mezinárodních organizacích.

Úãelem navrÏené zmûny je umoÏnit pouÏití vefiej-
n˘ch prostfiedkÛ pro úhradu ãeského podílu na ná-
kladech mezinárodních projektÛ tam, kde takov˘
postup pfiipou‰tí pravidla daného mezinárodního
programu, a nikoliv nahrazovat nevefiejné pro-
stfiedky vefiejn˘mi, a tím sniÏovat finanãní spoluú-
ãast soukromého sektoru na financování v˘zkumu
a v˘voje. Rada s novelou zákona ã. 130/2002 Sb.
– spolufinancování RP EU – souhlasila.

NIP – odloÏení termínu úkolÛ s termínem do
31. 12. 2006

Usnesením ã. 851 ze dne 7. ãervence 2005 vláda
schválila Národní inovaãní politiku âeské republiky
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na léta 2005–2010, kterou uloÏila Radû pro v˘zkum
a v˘voj splnit do 31. prosince 2006 nûkolik úkolÛ.
Úkoly uvedené v pfiíloze jsou v‰ak vázány na nove-
lu zákona o podpofie v˘zkumu a v˘voje, jejíÏ vûcn˘
zámûr bude vládû pfiedloÏen do konce ãervna
2007. Ministrynû ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
poÏádala tedy pfiedsedu vlády âR o prodlouÏení
termínu do 31. prosince 2007.

Návrh na zru‰ení 219. zasedání Rady dne 12. 1.
2007

ZáleÏitosti spojené s pfiechodem RVV z Úfiadu
vlády âR na M·MT neumoÏÀují sekretariátu Rady
pfiipravit kvalitnû podklady na 219. zasedání Rady
dne 12. ledna 2007. Rada schválila návrh zru‰ení
219. zasedání Rady a povûfiila pfiedsednictvo
a PSZ Rady vyfiizováním neodkladn˘ch záleÏitostí
v dobû mezi 218. zasedáním Rady (8. prosince
2006) a 220. zasedáním Rady (9. února 2007).

Operaãní program v˘zkum a v˘voj pro inova-
ce – aktuální stav pfiípravy

EK bûhem jednání 7. prosince 2006 vyjádfiila kri-
tické pfiipomínky ve tfiech oblastech – program pro
Prahu, program MMR a slouãení dvou Operaãních
programÛ t˘kajících se VaVaI – V˘zkum a v˘voj pro
inovace (VaVpI) a Podnikání a inovace (PI). M·MT
ani MPO si nepfiejí slouãení oboru programÛ, proto
je nezbytné zaujmout jasné stanovisko a sdûlit ho
ministru pro místní rozvoj.

Rada vzala na vûdomí Informaci o aktuálním sta-
vu projednávání operaãního programu VaVpI s Ev-
ropskou komisí. Dále vyjádfiila nesouhlas se slou-
ãením tohoto operaãního programu (VaVpI)
s operaãním programem (PI), podpofiila spoluprá-
ci M·MT a MPO pfii koordinaci tûchto operaãních
programÛ a doporuãila jednání na vrcholné úrov-
ni M·MT, MPO a MMR pod vedením premiéra
âR. Rada povûfiila pfiedsedu Rady, aby toto sta-
novisko sdûlil písemnû ministrovi pro místní roz-
voj a doporuãila MPO, aby vypustilo v OP PI pod-
mínku omezující úãast nadnárodních firem
a jejích souãástí.

RÛzné
Rada vzala na vûdomí zprávu ze 13. zasedání

mezinárodní Bioetické komise, která se konala
20.–22. listopadu 2006 v PafiíÏi.



Josef KlvaÀa se narodil 22. 1. 1857 ve Vídni, ale
od dûtství vyrÛstal na Moravû. S Moravou, pfie-

dev‰ím s její pfiírodou a kulturou, zÛstal spojen po
cel˘ svÛj Ïivot, s v˘jimkou vysoko‰kolsk˘ch studií.
Nav‰tûvoval ‰koly v Lipníku a v Olomouci, odkud
ode‰el na praÏskou univerzitu. Studoval pfiírodní
vûdy a mezi jeho vyuãujícími se objevují jména
znám˘ch vûdcÛ, jak˘mi byli napfiíklad Ladislav âe-
lakovsk˘ nebo Antonín Friã. Od roku 1879 KlvaÀa
pracoval jako asistent profesora Emanuela Bofiic-
kého, mineraloga a zakladatele ãeské petrografie,
a po jeho smrti (1881) pfie‰el do mineralogického
oddûlení Musea Království ãeského. Vliv Bofiické-
ho je patrn˘ na ve‰keré dal‰í KlvaÀovû práci a v˘-
zkumech – stejnû jako on se zab˘val zkoumáním
vyvfielin, dokonãil a vydal první díl Bofiického spisu
Porfyry a porfyrity kfiemenné (1881).

K vûdecké ãinnosti KlvaÀa brzy pfiidal pedagogic-
ké pÛsobení. SloÏil profesorské zkou‰ky a zaãal vy-
uãovat na gymnáziu v KromûfiíÏi (1882–1884) a po-
zdûji v Uherském Hradi‰ti (1884–1894), dal‰í ãtyfii
roky pak zastával funkci ‰kolního inspektora v ho-
donínském okrese. Ve stejné dobû souãasnû publi-
kuje v˘sledky sv˘ch dosavadních bádání, vycháze-
jí jeho práce O tfietihorních sopeãn˘ch horninách
na Moravû a ve Slezsku vÛbec a bánovsko-bojko-
vick˘ch zvlá‰tû (1885) a Petrografick˘ pfiíspûvek
k poznání vyvfiel˘ch hornin na Moravû a ve Slezsku
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(1889). Pfiispíval do fiady odborn˘ch ãasopisÛ,
uveìme napfiíklad Zprávy ãeské uãené spoleã-
nosti, âasopis Matice moravské, Vesmír, Komen-
sk˘, Zora, spolupracoval s Musejním spolkem
v Brnû, úãastnil se pfiípravn˘ch prací pro Vlastivû-
du Moravskou, jejíÏ první díl vy‰el roku 1897.
Psal ãlánky o geologickém okolí KromûfiíÏe, za-
mûfiil se na popis oblastí severov˘chodní a jiho-
v˘chodní Moravy.

Návrat na Moravu znamenal pro KlvaÀu objeve-
ní nového pfiedmûtu zájmu a studia – od poãátku
20. století se zaãíná intenzivnû zab˘vat národopi-
sem. VyrÛstal v generaci moravsk˘ch literátÛ ce-
nících si místní svéráz, byl v˘born˘m kresliãem
a fotografem, podrobnû znal pfiedev‰ím v˘chodní
Moravu. V‰ech tûchto pfiedpokladÛ a schopností
vyuÏil ke studiu moravsk˘ch lidov˘ch krojÛ, zejmé-
na hanáckého a slováckého, pokou‰el se o mapo-
vání moravsk˘ch krojov˘ch oblastí. Vûnoval se
zkoumání lidov˘ch ornamentÛ, krojÛ a v˘‰ivek,
shromáÏdil cenné sbírky památek lidového umûní.
KlvaÀova soukromá sbírka star˘ch moravsk˘ch
v˘‰ivek se srovnávacími doklady z âech a Sloven-
ska patfií k nejv˘znamnûj‰ím na Moravû. Od roku
1899 se tak k jeho bohaté bibliografii pfiidávají sta-
tû a pojednání s národopisn˘mi tématy, které vy-
cházejí dokonce i v zahraniãních sbornících a ãa-
sopisech – Kroj hanáck˘ vÛbec a Tovaãovsk˘
zvlá‰tû (Národopisn˘ sborník, 1900), Kroje lidové
na Moravû (Moravská ãítanka, 1907), Kroje lidové
na moravském Slovensku (Annales Musei Fran-
ciscei, 1887–1909). Za zmínku stojí také skuteã-
nost, Ïe patfiil k prvním propagátorÛm tvorby malí-
fie JoÏi Úprky.

Poslední etapou bohaté vûdecké i pedagogické
dráhy Josefa Klvani je jeho pÛsobení v Kyjovû,
kde byl v letech 1898–1919 prvním fieditelem
novû zaloÏeného státního reálného gymnázia.
ProÏil zde tûÏká léta 1. svûtové války, bûhem níÏ
byla ‰kola uzavfiena a profesorsk˘ sbor doslova
rozehnán, ale doãkal se obnovení ústavu po vzni-
ku âeskoslovenské republiky. Váleãné roky, spjaté
s velk˘m vypûtím a vyãerpáním, se nenávratnû
podepsaly na KlvaÀovû zdraví. Zemfiel po druhém
záchvatu mrtvice v Kyjovû 13. 8. 1919. �

MARIE BAHENSKÁ,
MasarykÛv ústav – Archiv AV âR

Letos si pfiipomínáme 150 let od
narození profesora Josefa Klvani,
kter˘ zasvûtil svou vûdeckou práci
zkoumání vyvfielin a od poãátku 
20. století se intenzivnû zab˘val
národopisem.

p o r t r é t y  z  a r c h i v u

JOSEF KLVA≈A
1857–1919
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Domnívám se, Ïe kaÏd˘ vûdec by se mûl nad ta-
kov˘mi otázkami zam˘‰let a hledat na nû odpo-

vûdi. Odpovûdi na tyto a podobné otázky totiÏ nejsou
zcela zfiejmé a nejsou ani jednoznaãné. Nicménû,
pokud má daÀov˘ poplatník pfiispívat na rozvoj na‰í
vûdy, je tfieba mu poskytnout pádné odpovûdi.

Standardním argumentem pro podporu vûdy z ve-
fiejn˘ch prostfiedkÛ je poukázání na skuteãnost, Ïe
vûda má potenciál zlep‰ovat kvalitu na‰ich ÏivotÛ: po-
máhá udrÏovat zdraví, prodluÏuje Ïivot, mÛÏe zlep‰o-
vat Ïivotní prostfiedí, zvy‰ovat produktivitu atd. Tím
ov‰em není fieãeno, jestli a do jaké míry mají vûdu
podporovat malé a souãasnû ménû vyspûlé zemû.
Odpovûì je nasnadû: na velikosti zemû pfiíli‰ nezále-
Ïí, men‰í vyspûlost ãasto souvisí právû s nízkou pod-
porou, tudíÏ i s nedostateãn˘m vyuÏíváním vûdy.
Trend budování vyspûlé ekonomiky prostfiednictvím
podpory vûdy a rozvoje technologií je v souãasnû
dobû velmi zfieteln˘ napfi. v âínû, v Indii a ve v˘chodní
Asii; v Evropû bychom na‰li podobné pfiípady z ne-
dávné doby napfi. ve Finsku, Irsku a Izraeli. Mohli by-
chom fiíci, Ïe podpora vûdy a jejího promy‰leného vy-
uÏití jde ruku v ruce s ekonomickou prosperitou zemû.
Podpora vûdy se bohatû vrací – kdyby tomu tak neby-
lo, ani zmiÀované ani dal‰í státy by to nedûlaly.

Otázku lze samozfiejmû zjemnit: nestaãí podpo-
rovat pouze tzv. aplikovan˘ v˘zkum, kter˘ bezpro-
stfiednû vede k vyuÏití poznatkÛ, a tím pádem ke k˘-
Ïen˘m okamÏit˘m ãi brzk˘m pfiínosÛm? Zde platí,
Ïe základní a aplikovanou vûdu (technologii) nelze
vnímat oddûlenû. Hranice mezi nimi je nezfietelná,
obû jsou v tûsné interakci s kulturními, politick˘mi
a sociálními zájmy spoleãnosti. Tato interakce, kro-
mû jiného, zvy‰uje potfiebu podpory základního v˘-
zkumu. Základní v˘zkum je totiÏ klíãem k fiadû akti-
vit v aplikovaném v˘zkumu, které jsou motivovány
neustále rostoucími praktick˘mi poÏadavky spoleã-
nosti ve v‰ech jejích oblastech.

Nûkdo by snad mohl namítnout – ano, vûda je dÛ-
leÏitá, ale nemohli bychom vyuÏívat „hotové“ poznat-
ky svûtové vûdy bez toho, Ïe bychom k ní sami nûjak
zvlá‰È pfiispívali? NuÏe, pokud odhlédneme od toho,
Ïe je to neetické, asi by to ani ne‰lo: chceme-li nûco
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Má âeská republika podporovat vûdu stejnû velkoryse jako jiné zemû, které jsou na tom
hospodáfisky lépe? Máme vÛbec ‰ance uspût v konkurenci svûtové vûdy? Máme pûstovat

vûdní disciplíny, ze kter˘ch nemáme bezprostfiední uÏitek? A jak˘ je vlastnû uÏitek z na‰í vûdy?
To jsou otázky, které budeme sl˘chat stále ãastûji právû v této dobû, kdy se ústavy

Akademie vûd transformují na vefiejné v˘zkumné instituce.

ROZVOJ VùDY
A NÁRODNÍ ZÁJMY

p o l e m i k a

kvalifikovanû vybrat a „pfiebrat“, musíme tomu rozu-
mût. Jinak se ocitneme v roli zákazníka, kter˘ musí
uvûfiit ãemukoliv, co tvrdí o zboÏí prodejce, pfiípadnû
v roli zákazníka, jenÏ pfiesnû neví, co v‰echno mÛÏe
chtít. Vûru nebezpeãná a nedÛstojná situace. Vûdu
nelze dûlat pasivnû a pasivní znalosti nestaãí ani pro
„obchod“ s vûdou a jejími aplikacemi.

Kromû toho je zde je‰tû jeden dal‰í aspekt, a tím
je v˘chova. Pokud chceme vychovávat budoucí ge-
nerace, potfiebujeme vûdce, ktefií je budou vzdûlá-
vat. Tito vûdci musejí pfiispívat k rozvoji vûdy, jinak
by tomu, co pfiedná‰ejí, ãasem rozumûli stále ménû
a ménû. Jak˘m zpÛsobem mÛÏe na‰e vûda pfiispí-
vat k rozvoji svûtové vûdy? V základním v˘zkumu
platí, Ïe neexistují národní zájmy. Pfiínosy vûdy jsou
univerzálnû platné, v tomto smyslu jsou globální,
nadnárodní. Vûda není hierarchicky organizovaná
v tom smyslu, Ïe by nûkteré její obory byly nadfia-
zené jin˘m. Existuje pfienos znalostí pouze ve smû-
ru horizontálním, v rámci jedné disciplíny a také
mezi nimi. Pro tento proces neexistují hranice. Kon-
kurence je samozfiejmû veliká a pouze vûdecky ex-
celentním pfiíspûvkÛm se dostane sluchu.

Pokud se mluví o pfiínosu vûdy, mají lidé obyãejnû
na mysli bezprostfiední vklad do rozvoje poznání.
Existují v‰ak i jiné druhy pfiínosÛ, kter˘m se v granto-
v˘ch návrzích fiíká „‰ir‰í dopady“. Ty mohou zname-
nat nepfiím˘ ekonomick˘ vklad, do v˘uky, zdraví atd.

U pfiíleÏitosti náv‰tûvy partnerského Institutu in-
formatiky ve ·védsku jsem se setkal s vykazováním
jednoho zvlá‰tního druhu pfiínosu – totiÏ s pozitiv-
ním dopadem jevu, kterému se poeticky fiíká „únik
mozkÛ“. NejenÏe tu evidovali a vykazovali poãet
vûdcÛ a doktorandÛ, ktefií ode‰li do jin˘ch ústavÛ
(zejména v USA), pfiípadnû do komerãní oblasti,
dokonce se chlubili tím, jak jsou v tomto smûru ús-
pû‰ní a jak˘ je o „jejich“ lidi zájem. Je v‰ak pravdou,
Ïe tento „odliv mozkÛ“ byl a je kompenzován pfiíli-
vem mozkÛ jin˘ch od jin˘ch podobn˘ch institucí
a univerzit, takÏe ústav vlastnû pÛsobí i jako cent-
rum postgraduální v˘chovy. Pfiíklad k zamy‰lení.

Pfiedchozí pfiíklad ukazuje, Ïe „únik mozkÛ“ lze
chápat v ‰ir‰ím kontextu jako normální jev vypl˘vají-



cí ze samotné povahy vûdecké práce, resp. jako pro-
dukt a dÛkaz snahy o excelenci na v‰ech úrovních.
Tento jev totiÏ pfiipomíná tzv. v˘bûr tfiídûním. Jde o to
vybrat z potenciálnû nekoneãného proudu ãísel jist˘
poãet k nejvût‰ích prvkÛ. V˘bûr se dûlá tak, Ïe zvolí-
me k libovoln˘ch prvkÛ – nazvûme je filtrem–, a kaÏ-
d˘ dal‰í prvek porovnáme s tûmito prvky. Pokud je
vût‰í neÏ v‰echny ostatní, pfiidáme ho k filtru a z filt-
ru vyfiadíme nejmen‰í prvek. A tak dále. Tento algo-
ritmus lze pouÏít i v paralelním prostfiedí. Tehdy
samozfiejmû pouÏíváme kaskádu více filtrÛ a postu-
povat mohou i nejvût‰í prvky z hierarchicky niÏ‰ích
filtrÛ do filtrÛ vy‰‰ích. Analogie je zfiejmá: ústav je
ona v˘bûrová mnoÏina, onen filtr, prvky jsou vûdeãtí
pracovníci, mírou velikosti prvku je jejich vûdecká ex-
celence. Excelentní vûdci jsou „pfiitahováni“ do vy‰-
‰ích pater hierarchie. Hierarchie filtrÛ odpovídá hod-
nocení ústavÛ v jakémsi pomyslném Ïebfiíãku, kter˘
je smûsicí objektivního i subjektivního hodnocení vû-
decké excelence ústavÛ, Ïivotních podmínek v dané
zemi a dal‰ích, zejména osobních a rodinn˘ch prefe-
rencí vûdcÛ. Migraci vûdcÛ v takovém modelu nelze
zabránit. Nebylo by to ani rozumné, protoÏe jde o zá-
jmy vûdy, a ta je globální. Pokud se nûkter˘ „prvek“
vrací do niÏ‰í úrovnû, musela se buì zmûnit váha kri-
térií, které dan˘ vûdec pouÏívá pro své zafiazení,
a vrací se dobrovolnû, nebo musel b˘t „vytûsnûn“
sv˘m úspû‰nûj‰ím kolegou. Z na‰eho modelu vypl˘-
vá jedna potû‰itelná skuteãnost: pokud do systému
obãas vstupují stále „lep‰í“ prvky (tak tomu za nor-
málních podmínek b˘vá) a prvky s velkou vahou pra-
videlnû neunikají, úroveÀ jednotliv˘ch filtrÛ – ústavÛ
– na kaÏdé úrovni roste.TakÏe z migrace vlastnû pro-
fitují v‰ichni. ·patn˘m nápadem urãitû není více se
starat o dostateãn˘ pfiísun mlad˘ch vûdcÛ do na‰ich
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ústavÛ, poskytovat pfiimûfiené podmínky pro jejich
odborn˘ rÛst pod kfiídly excelentních vûdeck˘ch
osobností a tyto vûdce udrÏet. Budeme potom ménû
nafiíkat nad jejich pfiípadn˘m odchodem, kter˘ bude-
me chápat spí‰e jako doklad toho, Ïe vûdu dûláme
dobfie. Hle, co mÛÏe odhalit jednoduch˘ model!

VraÈme se je‰tû k otázce národních zájmÛ. JiÏ
jsme argumentovali, Ïe v základním v˘zkumu, ze-
jména v pfiírodních vûdách, národní zájmy prakticky
neexistují. V nûkter˘ch oblastech vûdy je tomu tak
i proto, Ïe potfiebná zafiízení pfiesahují moÏnosti
i velk˘ch státÛ (napfi. v jaderném ãi kosmickém v˘-
zkumu). Úãastnit se bádání v základní vûdû je ne-
jen otázkou cti daného národa, jeho sebeúcty, jeho
vkladu do spoleãné pokladnice vûdûní, ale téÏ otáz-
kou jeho mezinárodního respektu. V poslední dobû
jde ãím dále tím více i o otázku národní budouc-
nosti. Ponûkud odli‰ná je situace v aplikovan˘ch vû-
dách. Podnûty pro rozvoj aplikovan˘ch vûd na ná-
rodní úrovni ãasto vypl˘vají z místních podmínek –
z potfieb prÛmyslu, ochrany prostfiedí, vyuÏití pfií-
rodního bohatství, zdraví národa, strategick˘ch zá-
jmÛ atd. Zde se otevírá prostor pro financování v˘-
zkumu z jin˘ch neÏ vefiejn˘ch prostfiedkÛ. Paleta
aplikací je pestrá a sahá od kosmického v˘zkumu
aÏ po v˘zkum mikrobÛ. Zejména v mal˘ch kraji-
nách, kde nelze „dûlat v‰e“ nejen z finanãních, ale
i personálních dÛvodÛ, se zamûfiení aplikovaného
v˘zkumu mÛÏe stát pfiedmûtem národních zájmÛ.
Specifická situace nastává ve vztahu nûkter˘ch hu-
manitních vûd k národním zájmÛm: zde se mohou
stát „‰ir‰í dopady“ nikoliv vedlej‰ím, ale hlavním
produktem v˘zkumu. Mám na mysli napfi. historii, je-
jíÏ zmapování a poznání je dÛleÏité pro rozvoj ná-
rodního uvûdomûní.

Závûrem bych chtûl zmínit pravdûpodobnû jeden
z nejdÛleÏitûj‰ích „neviditeln˘ch“ pfiínosÛ vûdy, na
kter˘ se v‰ak pohfiíchu zapomíná: tím je pfiínos
vûdy v oblasti demokratizace. Je to zejména vûda,
která uãí lidi rozvoji kritického my‰lení, vede je k re-
spektování názorÛ druh˘ch a podnûcuje spolupráci.
Ve vûdû mÛÏe mít argument studenta vût‰í váhu
neÏ názor profesora. Vûda uãí pokofie. A je to právû
kritické my‰lení a nedostateãn˘ respekt jin˘ch ná-
zorÛ, které, zdá se, v na‰em prostfiedí chybí. Jinak
by se nemohlo stát, Ïe se na‰e média vyÏívají
v oslavû a v˘robû rÛzn˘ch celebrit, pofiádají slabo-
myslné soutûÏe, dopfiávají sluchu pavûdám a Ïe se
na‰i politici nedokáÏí dohodnout.

Dospíváme moÏná k ponûkud pfiekvapivému zá-
vûru, Ïe na první pohled neviditelné a ãasto pfiehlíÏe-
né „‰ir‰í dopady“ vûdy jsou stejnû dÛleÏitou sloÏkou
jako její primární cíle. Je v na‰em nejvlastnûj‰ím ná-
rodním zájmu pûstovat vûdu a podporovat co nejví-
ce její rozvoj. �

JI¤Í WIEDERMANN,
Ústav informatiky AV âR
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Zasedání zahájila recepce, které se zúãastnili v˘-
znamní zahraniãní hosté, napfi. zástupce Evrop-

ského parlamentu Jerzy Buzek, za Evropskou ko-
misi Monica Dietl, Philippe Galiay, Stylianos Kat-
soulakis, Atila Marjan, zahraniãní ãlenové CEEN
z Bulharska, Chorvatska, Maìarska, Makedonie,
Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbska,
zástupci Evropské akademie vûd a umûní Felix Un-
ger, Gilbert Fayl a zástupci hostitelské Akademie vûd
âR Václav Paães, Jan Palou‰, Jan Hru‰ák a dal‰í.

Pfiedseda AV âR Václav Paães po uvítání v‰ech
pfiítomn˘ch hostÛ zdÛraznil dÛleÏitou úlohu sítû
CEEN v procesu integrace nov˘ch ãlensk˘ch zemí
do Evropského v˘zkumného prostoru ERA. Pfiís-
pûvky zahraniãních hostÛ se t˘kaly ‰irokého spekt-
ra problémÛ: od v˘mûny názorÛ na nov˘ rámcov˘
program spojen˘ s nav˘‰ením finanãních potfieb,
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Ve dnech 26.–27. listopadu 2006 
se Akademie vûd âR ve spolupráci 
s Evropskou akademií vûd a umûní

(EASA) ujala hostitelské role 
pfii konání jiÏ 7. zasedání zástupcÛ

CEEN (Central and Eastern
European Network).

Akci uspofiádala v reprezentativních
prostorách AV âR – ve Vile Lanna,

v Praze 6-Bubenãi.

E v r o p s k á  u n i e

Úãastníci sedmého
setkání CEEN pfied
vilou Lanna zleva:

Gilbert Fayl,
pfiedstavitel

Evropské
akademie vûd

a umûní, zpravodaj
Evropského

parlamentu pro 
7. RP Jerzy Buzek,

pfiedseda AV âR
Václav Paães 

a Felix Unger,
zástupce Evropské

akademie vûd
a umûní

nutnost roz‰ifiovat spolupráci zemí Evropské unie
se zámofiím, vytvofiení Evropské vûdecké rady ERC
a její nová úlohy v 7. RP, pfies my‰lenky na vytvofie-
ní Evropského technologického institutu EIT, vyme-
zení jeho právního statutu, personálního sloÏení
a dal‰ích souvisejících otázek, aÏ po potfiebu inte-
grovaného pfiístupu k inovacím.V této souvislosti ci-
tujeme Monicu Dietl: „ERC is a founding agency
while EIT is a perfomer.” Dal‰í témata se vûnovala
finanãním otázkám.

Diskutovaná témata a potfieba reagovat na nové
podmínky v rámci evropsk˘ch zemí vedly k formulo-
vání budoucí strategie pro evropské zemû. Ta spo-
ãívá ve snaze zabránit odlivu mozkÛ z Evropy do
asijsk˘ch zemí a USA pomocí nové evropské filozo-
fie, která bude slouÏit ku prospûchu celého konti-
nentu a nikoliv pouze urãité ãásti Evropy. Úãastníci
praÏského zasedání CEEN se shodli, Ïe pokud si
máme udrÏet potfiebnou úroveÀ konkurenceschop-
nosti a zabránit odlivu vûdeck˘ch kapacit, mûli by-
chom investovat do vûdecké infrastruktury.

V rámci prezentovan˘ch pfiíspûvkÛ dostaly pro-
stor i humanitní vûdy a problémy t˘kající se otázek
vládnutí ve spoleãnosti, jako napfiíklad boj proti te-
rorismu a úloha multinárodních spoleãností, role
nevládních organizací a role obãanÛ, problémy
stárnutí populace atd.

Z jednání vyplynuly úkoly pro jednotlivé ãlenské
zemû: potfieba vytvofiit spoleãn˘ projekt CEEN, zpÛ-
soby financování sítû CEEN a úloha ERC. Za kon-
taktní osobu pro v‰echny akademie byl zvolen Ro-
bert Ian Smith. Pfií‰tí zasedání CEEN se bude
konat v ãervnu 2007 v Podhoráci (âerná Hora). �

ALENA ·TIKOVÁ,
Odbor pro evropskou integraci KAV
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V roce 1930 vrcholily potíÏe s vysvûtlením tvaru
energetického spektra elektronÛ vysílan˘ch pfii

radioaktivním rozpadu beta. Vznikla závaÏná po-
chybnost, zda v‰eobecnû uznávan˘ zákon zacho-
vání energie platí i v mikrosvûtû. V té dobû, kdy fy-
zikové znali jen dvû elementární ãástice – elektron
a proton –, zavedl budoucí nositel Nobelovy ceny
Wolfgang Pauli do fyziky tfietí ãástici – neutrino. Do-
stalo za úkol odná‰et „chybûjící“ energii v rozpadu
beta, a tak zákon zachování energie zachránit. Brzy
nato vypracoval Enrico Fermi, rovnûÏ budoucí nosi-
tel Nobelovy ceny, první teorii rozpadu beta s hypo-
tetick˘m neutrinem, která s experimentem souhla-
sila. Trvalo v‰ak ãtvrt století, neÏ se podafiilo
dokázat, Ïe Pauliho neutrino se v pfiírodû skuteãnû
vyskytuje. S ostatní hmotou interaguje zcela nepa-
trnû, a proto musel b˘t k jeho detekci zkonstruován
obrovsk˘ detektor.

Dnes víme, Ïe existují neutrina tfií druhÛ a pro
nás je jejich mocn˘m zdrojem pfiedev‰ím Slunce
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Pfiekládání vakuové
komory hlavního
spektrometru
KATRIN z fiíãního
pontonu na dvojici
silniãních tahaãÛ.
Po pfiekonání
posledních 7 km
cesty byl tento
200tunov˘ kolos
umístûn do své
pracovní polohy
s 2mm pfiesností.

p fi e d s t a v u j e m e  p r o j e k t y

ãi v˘buch supernovy v na‰í galaxii. Je témûfi jisté,
Ïe v kaÏdém krychlovém metru vesmíru existuje
v prÛmûru 300 milionÛ tzv. reliktních neutrin, kte-
rá jsou pozÛstatkem Velkého tfiesku, podobnû
jako reliktní mikrovlnné záfiení. Neutrina vznikají
téÏ v jadern˘ch reaktorech a urychlovaãích, ale
pro ãlovûka nepfiedstavují vÛbec Ïádné nebezpe-
ãí: kaÏd˘ z nás zachytí za cel˘ Ïivot stûÏí jedno ãi
dvû neutrina.

Pfies témûfi ‰edesátileté úsilí experimentátorÛ do-
sud nevíme, jakou hmotnost neutrino má (kolik
„váÏí“). RovnûÏ teoretici nedokáÏou tuto hodnotu
zatím pfiedpovûdût a dlouho pfiedpokládali, Ïe je
nulová. V posledních letech v‰ak byl spolehlivû pro-
kázán kvantovû mechanick˘ jev neutrinov˘ch osci-
lací (pfiedpovûzen Brunem Pontecorvem jiÏ v roce
1957), kter˘ by pfii nulové hmotnosti v‰ech neutrin
nebyl moÏn .̆ Z mûfiení tûchto oscilací hmotnost ne-
utrin sice urãit nelze, ale vyplynulo z nich, Ïe ales-
poÀ jeden druh neutrin musí mít hmotnost vût‰í neÏ

POMÁHÁME ZVÁÎIT 
NEJLEHâÍ âÁSTICI VE VESMÍRU
Mezinárodní projekt KATRIN (Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment) 
zaloÏili v roce 2001 fyzikové z nûmeck˘ch, rusk˘ch a americk˘ch v˘zkumn˘ch
pracovi‰È spoleãnû s pracovníky Ústavu jaderné fyziky AV âR v ¤eÏi.
âleny 120ãlenného kolektivu jsou nyní
i angliãtí badatelé. Cílem 
fyzikálnû inÏen˘rského 
projektu nové generace
je dosáhnout v roce 2014 
kosmologicky v˘znamné
citlivosti na hmotnost 
neutrina rovnou 0,2 eV.
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0,05 eV. (Podle Einsteinova vztahu E = mc2 odpoví-
dá jednomu elektronvoltu hmotnost 1,8 . 10-33g.)
Z nejnovûj‰ích nûmeck˘ch a rusk˘ch mûfiení spekt-
ra beta tritia vyplynulo, Ïe neutrino má hmotnost
nejv˘‰e 2,3 eV. Více neÏ 200 000 neutrin je tudíÏ
lehãí neÏ jedin˘ elektron, druhá nejlehãí základní
ãástice.

Hmotnost neutrina potfiebují znát fyzikové ele-
mentárních ãástic, aby ji zabudovali do doko-

nalej‰ího teoretického modelu mikrosvûta. Astro-
fyzikÛm by pomohla dokonaleji popsat v˘buch su-
pernov a je nezbytná i pro rozvoj kosmologick˘ch
modelÛ pfii pátrání po skryté (ãi temné) hmotû
a energii ve vesmíru. Pfied ãasem se uvaÏovalo
o tom, zda by tuto hmotu nemohla tvofiit reliktní
neutrina. Z dne‰ních hranic hmotnosti neutrina
vypl˘vá, Ïe jejich pfiíspûvek do celkové hmotnostní
a energetické bilance vesmíru je mezi 0,1 a 15 pro-
centy. Nedávné údaje o nepatrné smûrové anizo-
tropii reliktních fotonÛ a rozloÏení velkého poãtu
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MontáÏ retardaãních
elektrod do vakuové

komory pfiedsazeného
spektrometru KATRIN

Celkov˘ pohled 
na V˘zkumné

centrum 
v Karlsruhe,

SRN

galaxií umoÏÀují odhadnout souãet hmotnosti ne-
utrin tfií typÛ pfiímo z kosmologického modelu.
Tato veliãina je v‰ak jednou z fiady hledan˘ch
hodnot a kosmologové by uvítali její nezávislé ur-
ãení jin˘m zpÛsobem.

Nejcitlivûj‰í modelovû nezávislé urãení hmotnos-
ti neutrina nabízí dostateãnû pfiesné mûfiení tvaru
koncové ãásti spektra beta tritia. K tomu je tfieba se-
strojit spektrometr, kter˘ bude mít souãasnû vysoké
rozli‰ení, velkou svûtelnost i nízké pozadí. První
dva poÏadavky jsou protichÛdné a zlep‰ení mohou
nabídnout jen nové typy pfiístrojÛ. Touto cestou se
podafiilo omezit horní hranici hmotnosti neutrina
z pÛvodních 5000 eV v roce 1948 na souãasnou
hodnotu 2,3 eV. Stejnou cestou se vydala i meziná-
rodní spolupráce KATRIN (http:/www-ik.fzk.de/kat-
rin/). Pfiedchozí mûfiení spekter beta byla laborator-
ního typu. Projekt KATRIN je novátorsk˘ jak sv˘m
rozsahem, tak i poÏadovanou pfiesností mûfiení
a stabilitou fiady fyzikálních veliãin. Jeho nejnároã-
nûj‰í ãástí bude plynn˘ zdroj radioaktivního tritia
mimofiádnû vysoké aktivity a chemické i izotopové
ãistoty. Takov˘ zdroj minimalizuje zkreslení zkou-
maného spektra záfiení beta energetick˘mi ztráta-
mi, které pfii pouÏití tritiov˘ch zdrojÛ v pevné fázi nû-



kolikrát vedly k fale‰n˘m v˘sledkÛm. Volba plynné-
ho zdroje umísÈuje experiment KATRIN jednoznaã-
nû do V˘zkumného centra v Karlsruhe, neboÈ tam
se nachází jediná evropská tritiová laboratofi schop-
ná splnit zmínûné poÏadavky. âástice beta, tj. elek-
trony vzniklé pfii radioaktivní pfiemûnû tritia na heli-
um, budou ze zdroje postupovat k dvojici
elektrostatick˘ch retardaãních spektrometrÛ s mag-
netickou kolimací ãástic. Pfiedsazen˘ spektrometr
zabrání tomu, aby obrovské mnoÏství ãástic beta,
které o hmotnosti neutrina nenesou Ïádnou infor-
maci, postoupilo do hlavního spektrometru a tam
zvy‰ovalo pozadí.

Hlavní spektrometr KATRIN pfiedstavuje sv˘mi 
parametry (rozli‰ení 0,9 eV pro elektrony

s energií 18,6 keV pfii svûtelnosti 18 % plného pro-
storového úhlu) i sv˘mi rozmûry (prÛmûr 10 m, dél-
ka 23 m) kvalitativní skok v elektronové spektro-
metrii. PoÏadavek na vakuum lep‰í neÏ 10–11 mbar
je technologickou v˘zvou, neboÈ tak kvalitního vakua
bylo dosud dosaÏeno jen v mnohem men‰ích komo-
rách. Pro své velké rozmûry musela tato vakuová
komora cestovat z továrny v Deggendorfu do neda-
lekého Karlsruhe po mofii oklikou kolem Evropy
dlouhou 8800 km.

Vedení ãástic beta od radioaktivního zdroje pfies
oba spektrometry aÏ k detektoru obstará vodící
magnetické pole vytvofiené témûfi 40 supravodiv˘-
mi magnety. Nároãn˘ je i v˘voj detektoru, jehoÏ
pozadí nesmí pfiev˘‰it 1 impuls za 100 sekund.
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Hlavní spektrometr KATRIN bude mûfiit spektrum
záfiení beta v jednotliv˘ch krocích postupnou zmû-
nou brzdícího vysokého napûtí v oblasti 18,6 kV.
V˘poãty ukázaly, Ïe nepozorovaná zmûna tohoto
napûtí o více neÏ dvû miliontiny jmenovité hodno-
ty by zpÛsobila nepfiípustnou systematickou chy-
bu ve v˘sledné hmotnosti neutrina. To je pfiesnost
dosahovaná v nejlep‰ích metrologick˘ch labora-
tofiích. Mûfiení je pfiitom plánováno na 1000 mû-
fiících dnÛ, coÏ je obvyklá doba v neutrinov˘ch
experimentech.

Z toho dÛvodu bude kromû mûfiení vysokého
napûtí nejlep‰ím moÏn˘m zpÛsobem vyuÏit ke
kontrole stability i monitorovací spektrometr. Ten
se má opírat o radioaktivní standardy monoener-
getick˘ch elektronÛ, které v‰ak zatím poÏadavky
KATRIN nesplÀují. Zdokonalení tûchto standardÛ
je hlavním úkolem skupiny fyzikÛ v ÚJF AV âR,
za kter˘ pfievzali odpovûdnost. VyuÏívají pfii tom
své zku‰enosti z precizní spektroskopie radionuk-
lidÛ, kvalitní fieÏské spektrometry i vlastní statis-
tické metody kontroly stability dlouhodob˘ch mû-
fiení. Za soustavné podpory Grantové agentury
âR a spolu se studenty vysok˘ch ‰kol se tak po-
dílejí na mezinárodním experimentu mimofiádné-
ho v˘znamu. V této souvislosti se nabízejí moud-
rá slova Karla âapka, Ïe „jedinou ‰ancí malého
národa je kvalita“. �

OTOKAR DRAGOUN,
Ústav jaderné fyziky AV âR

Srdeãnû Vás zveme k úãasti na kongresu

8th Multinational Congress on Microscopy,

kter˘ se uskuteãní ve dnech 17.–21. ãervna 2007 v Praze.

Konferenci pofiádá âeskoslovenská mikroskopická spoleãnost

pod zá‰titou Evropské mikroskopické spoleãnosti a navazuje na sérii konferencí 

organizovan˘ch mikroskopick˘mi spoleãnostmi z âech a Slovenska, 

Chorvatska, Itálie, Maìarska, Rakouska a Slovinska.

Souãástí bude i v˘stava nejmodernûj‰ího mikroskopického vybavení.

Dal‰í informace jsou dostupné na webové adrese http://nucleus.biomed.cas.cz/8mcm.
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Hlavní cenu za rozvoj vûdních oborÛ, tentokrát
v matematice a fyzice, Praemium Bohemiae

(ve v˘‰i 500 000 Kã) obdrÏel v˘znamn˘ astronom
svûtového vûhlasu Bohumil Ceplecha. V oddûlení
meziplanetární hmoty na ondfiejovské hvûzdárnû
zaãal budovat národní síÈ pro sledování bolidÛ, kte-
rá se posléze rozrostla v nejvût‰í a nejdéle fungující
proslulou Stfiedoevropskou síÈ. S nejznámûj‰ím
Ceplechov˘m úspûchem z roku 1959 má dodnes
moÏnost seznámit se i ‰iroká vefiejnost v Národním
muzeu: je jím meteorit, kter˘ byl nalezen u Pfiíbrami
na základû v˘poãtu podle pozorování mimofiádnû
jasného bolidu. Navíc metodika dr. ZdeÀka Ceple-
chy umoÏÀovala spoãítat i dráhu tûlesa ve sluneãní
soustavû a prokázat tak pÛvod meteoritu v hlavním
pásu planetek. Kdo víc, neÏ zakladatel ãeské vû-
decké ‰koly meteorické astronomie, by si tedy za-
slouÏil, aby jeho jméno nesl i nebesk˘ posel! Je jím
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Nadace B. Jana Horáãka âeskému ráji jiÏ po‰esté pozvala do modrého
divadelního sálu Státního zámku Sychrov v tradiãním termínu 

4. prosince 2006 laureáty a hosty ke slavnostnímu vyhlá‰ení cen
Praemium Bohemiae. Zakladatel tohoto v˘znamného poãinu,

Bohuslav Jan Horáãek, se rozhodl velkoryse podpofiit ãeskou vûdu
a umûní, místní studenty i badatele (o Ïivotní dráze mecená‰e 

B. J. Horáãka jsme psali v Akademickém bulletinu 1/2005),
a to odmûnou v celkové v˘‰i jednoho milionu korun.

o c e n û n í

Zdenûk Ceplecha
získal mnoho

ocenûní, mezi nimi
Státní cenu, cenu
George P. Merrilla 

od Americké národní
akademie, Zlatou

medaili âSAV 
za zásluhy 

ve fyzikálních
vûdách a Nu‰lovu
cenu âAS. Je také

jedním ze
zakládajících 
ãlenÛ Uãené

spoleãnosti âR.

planetka ã. 2198 objevená v roce 1980 na Harvar-
dovû observatofii.

Laureáty hlavní ceny navrhují a na jejich v˘bûru se
podílejí Akademie vûd âR, Uãená spoleãnost âR
a âeská konference rektorÛ. Laudatio pfiedsedy Uãe-
né spoleãnosti âR Jifiího Grygara naleznete v plném
znûní na www.asu.cas.cz/cesky/new/Ceplecha).

Stfiedo‰koláky nominují na ceny ve studentské 
kategorii v˘sledky úãasti v mezinárodních pfií-

rodovûdn˘ch olympiádách v pfiíslu‰ném roce. Jestli-
Ïe v minul˘ch letech nechybûla mezi finalisty dûvãa-
ta, loÀsk˘ rok se stal v˘hradnû muÏskou záleÏitostí
s jedinou zlatou medailí za chemii, kterou pfievzal
Petr Gerhard z Jihlavy.

Îe v‰ak úspûchy v soutûÏích nejsou náhodné,
dokazují i nûktefií studenti ocenûní vícekrát. Podru-
hé se slavnosti na Sychrovû zúãastnili stfiíbrní me-

PRAEMIUM
BOHEMIAE 2006
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dailisté Marek Pechal ze Zlína a ãeskobudûjovick˘
Jaroslav Icha (biologie), dále nositel bronzové me-
daile Pavel Motloch (fyzika) z Fr˘dku-Místku nebo
Jakub Opr‰al (matematika) z Brna, kter˘ letos obdr-
Ïel ãestné uznání. LoÀsk˘ bronzov˘ medailista Da-
niel Marek (informatika) z Prahy pfiebíral ocenûní
dokonce jiÏ potfietí. Ocenûn˘ch studentÛ bylo cel-
kem 21, stfiíbrnou medaili si dále odnesli Tomá‰ Trn-
ka z âesk˘ch Budûjovic (chemie), Josef Pihera ze
Strakonic (informatika), bronzové medaile vybojova-
li Radek Îlebãík z Prahy (fyzika), brnûn‰tí Petr Smí-
tal (fyzika) a Radek Matu‰ka (chemie), Rudolf Pí‰a
z Tfiebíãe (chemie), Jifií Svoboda z Humpolce (biolo-
gie), Jan Fíla z Krupky-Bohosudova (biologie), Jaro-
slav Hanãl z Bílovce (matematika), Zbynûk Koneãn˘
z Brna (matematika), Pavel ·alom z RoÏnova pod
Radho‰tûm (matematika), Michal Vaner z nedaleké-
ho Turnova (matematika), ãestná uznání obdrÏeli
Marek Scholle z Pardubic (fyzika), a dva zástupci
z Brna (oba matematika) Vojtûch ¤íha a Jan Uhlík.
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Mezi laureáty
studentsk˘ch cen
bohuÏel tentokrát
chybûly zástupkynû
nûÏného pohlaví.

Ocenûní pfiedával 
jiÏ tradiãnû pfiedseda
správní rady Nadace
B. Jana Horáãka
Franti‰ek Horáãek
(uprostfied), student
Tomá‰ Trnka pfiebírá
stfiíbrnou medaili 
za umístûní v Mezi-
národní chemické
olympiádû v Koreji 
od Bohumila Vybírala
z Univerzity Hradec
Králové (vpravo).

Pfiírodovûdné soutûÏe, jeÏ se staly základním
stupnûm pro pfiípadnou nominaci na studentské
ceny Praemium Bohemiae, jsou Fyzikální olympiá-
da (www.uhk.cz/fo nebo http://fo.cuni.cz), Chemická
olympiáda (www.chemicka-olympiada.cz), Biologická
olympiáda (www.biologickaolympiada.cz), Matematic-
ká olympiáda (www.math.muni.cz/mo) nebo Olympiá-
da v programování (http://mo.mff.cuni.cz/p/index.html).

Poté, co v Zámeckém divadle utichly tóny hudeb-
ního programu, se zájemcÛm o prohlídku otev-

fiely romantické interiéry dne‰ního Státního zámku
Sychrov. Koho si prohlédli v rozsáhlé sbírce portrétÛ
pfiíslu‰níkÛ rodu RohanÛ, ktefií zde, ve vstupní brá-
nû do âeského ráje, kdysi sídlili, se v podveãerním
svûtle dalo jen tûÏko urãit. �

MARINA HUÎVÁROVÁ
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k u l t u r a  a  s p o l e ã n n o s t

Pfii pfiíleÏitosti padesátého v˘roãí zaloÏení a vy-
dávání ãasopisu Kriminalistick˘ sborník obdr-

Ïel 21. prosince 2006 pfiedseda Akademie vûd
AV âR prof. Václav Paães pamûtní medaili z ru-
kou fieditele Kriminalistického ústavu Praha
plk. JUDr. Jana Hlaváãka. �

srd

MEDAILE PRO P¤EDSEDU
AKADEMIE VùD âR

âESKÁ REPUBLIKA V ESO
Dohodu o vstupu âeské republiky od 1. ledna

2007 do Evropské jiÏní observatofie (ESO)
podepsala 22. prosince 2006 z povûfiení prezi-
denta republiky a pfiedsedy vlády za ãeskou stra-
nu ministrynû ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy Mi-
roslava Kopicová. Za Evropskou jiÏní observatofi ji
podepsal zástupce generální fieditelky Thomas
Wilson. Aktu se zúãastnili pfiedseda Akademie
vûd âeské republiky Václav Paães, astronom
z vyjednávacího t˘mu Petr Hadrava a také fieditel
odboru vnûj‰ích vztahÛ ESO Claus Madsen.
Smlouvu musí  do 120 dní ratifikovat obû komory
parlamentu. �
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Cena Josefa Hlávky za rok 2006

Nadace âesk˘ literární fond 
spoleãnû s Nadáním Josefa, Marie a ZdeÀky Hlávkov˘ch udûlí Ceny Josefa Hlávky za rok 2006.

Cena je udûlována za pÛvodní kniÏní práci z oblasti vûdecké a odborné literatury publikovanou v âeské republice 
v hodnoceném kalendáfiním roce, a to ve ãtyfiech oblastech:

– vûdy spoleãenské

– vûdy o neÏivé pfiírodû

– vûdy o Ïivé pfiírodû

– vûdy lékafiské.

Návrhy na ocenûní (vãetnû 1 v˘tisku publikace) mÛÏe zaslat kaÏdá právnická i fyzická osoba do 31. ledna 2007
na adresu: Nadace âesk˘ literární fond, 

Pod Nuselsk˘mi schody 3, 120 00 Praha 2, tel.: 222 560 081–2, fax: 222 560 083, www.nclf.cz
e-mail: Hajkova@nclf.cz.

O v˘sledcích bude vefiejnost informována prostfiednictvím sdûlovacích prostfiedkÛ.



The grammarians say less refers to quantity, “not
as much,” and fewer refers to number, “not as

many.” It seems correct, then, to say, “a shower
uses less water than a bath, so take fewer baths
and more showers.” (Questions of English, ed.
Marshall and McDonald) Strunk and White offer
this: “His troubles are less than mine” means “His
troubles are not so great as mine.” “His troubles are
fewer than mine” means “His troubles are not so
numerous as mine.” (The Elements of Style) It
seems simple enough, but as Bill Bryson tells us,
“probably no other pair of words causes more
problems, and with less justification, than less and
fewer.” (Bryson’s Dictionary of Troublesome Words.)

This week I heard a reporter on BBC World
Service say, “less players are signing contracts.” Oh
no, that can’t be right. Mr. Bryson, you’re right, but
the problems are not coming, they have arrived.
The battle line has been drawn between the dictates
of grammarians and the flexible vitality of everyday
speakers. According to the authorities, “less” was
used incorrectly, but no matter how incorrect it is, it
is used frequently, and by established personalities,
whose use sanctions it. The famous Professor
Fowler would probably shake his head and include
it in his list of “sturdy indefensibles.”

We might try to devise a defense, but I fear
it would fail, because “less,” in its incorrect use, is
sturdily established. The frustration in the academic
tower probably resembles the frustration when data
was accepted as a singular, and datum relegated
to an endangered species by many publications,
including The New Yorker. Also “sturdy” and
“indefensible” is what has happened to agenda.
I rarely hear agendum, and the plural, agenda, is
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now offered as agendas. Lovers of Latin may
cringe, but these changes are here to stay.

I don’t like it, but then I’m one of the gray-haired
guardians. I have to remember that change simply
proves that the language is alive. Dead languages
do not change, except to become deader. Eventu-
ally, I will have to embrace William Safire’s goddess,
Norma Loquendi. She is Common Speech itself,
the ideal of democratic standards. By following this
goddess, I must “resist cheap change” and maintain
standards, but when “the everyday voice of the native
speaker” challenges the order over a period of time,
this everyday voice “changes the order and raises
a new Standard” I must now defend. (In Love with
Norma Loquendi.)

Now, to the challenge: what did the advertisers
want to say? If they wanted to talk about percentages,
they would have said, “less than one percent.” If
they wanted to talk about the number of women,
they would have used “fewer.” And since they were
selling diamonds to women and not to percentages,
they said “so rare that fewer than one percent
of women will ever own one.” Is that right or wrong,
or a “sturdy indefensible”? �

RICHARD HAAS,
Oddûlení studia jazykÛ ÚJâ AV âR

I ended the last essay with
a challenge, and since then,
I’ve been perplexed. I asked if fewer 
or less were “correct” in this
advertisement: “An exceptional
diamond of two carats, or more,
is so rare that fewer/less than one
percent of women will ever own one.”
I had to consult the authorities 
to find an answer I thought would
satisfy you.
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SAYING IT… 
ON PAPER (11)
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MASOÎRAVÉ ROSTLINY
Pokud rostliny poÏírají, vysávají a okusují Ïivoãichové, je to normální. JestliÏe je

ov‰em potravní vztah opaãn ,̆ je to podivuhodné. O masoÏrav˘ch rostlinách byla tu-
díÏ napsána spousta zahraniãních publikací. Samostatnou knihu jim jiÏ na prahu mo-
derní biologie vûnoval dokonce i vûhlasn˘ Ch. Darwin. Tato nová publikace ale roz‰i-
fiuje shrnutí poznatkÛ rozpt˘len˘ch v literatufie o rÛzné povídky a nekonvenãní zprávy
o Ïivém bádání mimo oficiální proud vûdy. âtenáfii v ní také najdou vzácné fotografie
pofiízené v mlÏném lese kdesi na ostrovû ztraceném v Nikaragujském jezefie nebo
tfieba v daleké Brazílii.

JAN CHLÍBEC 
ITALSKÉ RENESANâNÍ SOCHA¤STVÍ V âESK¯CH STÁTNÍCH 
A SOUKROM¯CH SBÍRKÁCH 
Základy dne‰ních sbírek italského renesanãního sochafiství u nás vznikaly

v dobû od 18. do poãátku 20. století, tfiebaÏe kofieny takto zamûfieného sbûratelství
sahají aÏ do 16. století. Historií vztahÛ ãeské umûnímilovné vefiejnosti k italské rene-
sanãní kultufie se zab˘vají úvodní kapitoly knihy, po nich následuje podrobn˘ soupis
sochafisk˘ch dûl. Nejcennûj‰í ãást sbírek tvofií soubory drobn˘ch bronzÛ reprezentu-
jících jak hlavní umûlecká centra italské renesance (Benátky, Padovu, Florencii, ¤ím
atd.), tak ‰iroké tematické spektrum – antickou mytologii a historii, oblíbené so‰ky
zvífiat, kfiesÈanskou tematiku, drobné úãelové pfiedmûty a architektonické prvky i v re-
nesanci velmi oblíbené portrétní medaile.

MIROSLAV VERNER
ABUSIR IX.
The Pyramid Komplex of Raneferef,The ArchaeOlogy
Publikace shrnuje nejdÛleÏitûj‰í v˘sledky v˘zkumu pyramidového komplexu pa-

novníka Raneferefa z 5. dynastie v Abúsíru. První, archeologickou ãást doplÀuje ana-
l˘za struktury a v˘voje zádu‰ního chrámu a rozbor chronologie komplexu a tvaru
a v˘znamu pyramidy v kontextu Staré fií‰e. Druhá ãást svazku je vûnována konkrét-
ním nálezÛm – stavebním grafitÛm, peãetítkÛm a peãetím, etiketám na nádobách, ke-
ramice, kamenn˘m nádobám i korálkÛm a amuletÛm. Rozsáhlé kapitoly pojednávají
o sochách, fajánsov˘ch a fritov˘ch inlejích. Multidisciplinární charakter dodávají pub-
likaci kapitoly vûnované archeobotanické anal˘ze, ‰típané kamenné industrii i antro-
pologickému zkoumání pozÛstatkÛ panovníkovy mumie. Vychází v anglickém jazyce
ve spolupráci s âesk˘m egyptologick˘m ústavem Univerzity Karlovy v Praze.
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ODBORNÉ PUBLIKACE
Z NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

a c a d e m i a

NEJPRODÁVANùJ·Í KNIHY 
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA 
V PROSINCI 2006

� 1. Süskind, P. – Parfém: Pfiíbûh
vraha

� 2. Flégr, J. – Zamrzlá evoluce –
aneb Je to jinak pane Darwin
(vydáno s podporou AV âR)

� 3. Fajt, J. (editor) – Karel IV. Císafi
z BoÏí milosti (vydáno 
s podporou AV âR)

� 4. ·esták, Z. – Jak hfie‰il ÎiÏkov
pfied sto lety (vydáno za podpory
Mûstské ãásti Praha 3)

� 5. Matou‰ek, V. – Tfiebel, Obraz
krajiny s bitvou (vydáno 
s podporou AV âR)

Tituly ostatních nakladatelÛ:

� 1. Kundera, M. – Nesnesitelná
lehkost bytí, Atlantis

� 2. Halík, T. – Prolínání svûtÛ, NLN
� 3. Francis, D. – Rozkazem,

Olympia
� 4. Holubová, E., Kraus, J. – Pravdu,

prosím!, XYZ
� 5. Legátová, K. – Nic není tak

prosté, Paseka

KnihkupcÛv tip:

� Studniãka, M. – MasoÏravé rostliny,
Academia

MARCELA MURÍNOVÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,

Václavské námûstí 34, Praha 1



Profesor ·tefan Luby, pfiedseda Slovenské aka-
demie vûd, je na slovo vzat˘m fyzikem a skvû-

l˘m organizátorem vûdy. Proto byl také opakovanû
volen do této dÛleÏité a zodpovûdné funkce. MoÏná
ale leckdo neví, Ïe ·tefan pí‰e zábavné a pouãné
ãrty, jednak ze sv˘ch cest, ale zejména o lidech,
s kter˘mi se zná a které má zjevnû rád. Napsal do-
sud ãtyfii kníÏky: Moji intelektuáli I, II, III a Cestovná
správa z kongresu o niãom a iné texty. ·tefan Luby
procestoval cel˘ svût a vidí jej zejména prizmatem
vûdy a v˘zkumu (kongresy, konference, porady, ko-
legové). Ale nejen to. Nevyh˘bá se ani úvahám po-
litick˘m a politici by udûlali dobfie, kdyby si nûco ze
·tefanov˘ch úvah pfieãetli. Exaktní my‰lení fyzika
se nezapfielo.

KníÏky doplÀují zajímavé fotografie. Ne-li v‰ech-
ny, tak jistû vût‰inu pofiídil autor sám. âasto se pfii
rÛzn˘ch pfiíleÏitostech setkáváme, a tu vidím, jak
nenápadnû fotografuje lidi, krajinu, budovy.

Tû‰ím se na dal‰í zábavné historky! �

VÁCLAV PAâES

31 ab

MILÉ âTENÍ 
OD ·TEFANA LUBYHO

PraÏská skupina Spoleãnosti pro vûdu a umûní

Vás zve ve ãtvrtek 8. února 2007 na setkání se spisovatelem

Jáchymem Topolem,

které se koná od 17:00 hod. v budovû AV âR, 

Národní 3, Praha 1, místnost ã. 206, 2. patro. Vstup voln .̆

Vysoká ·kola chemicko-technologická v Praze 
ve spolupráci s Technologick˘m centrem AV âR 

a Centrem inovaãního vzdûlávání Liblice
pofiádají

semináfi k zahájení 7. RP EU,

kter˘ se uskuteãní 31. 1. 2007 od 13:00 hodin ve velké posluchárnû B II (2. mezipatro) 

Vysoké ‰koly chemicko-technologické v Praze na adrese: V·CHT Praha, Technická 3, 166 28 Praha 6.

Vstup voln ,̆ kvÛli jednodu‰‰ímu vstupu do budovy je doporuãena registrace pfiedem.

Registrace zasílejte na adresu: klara.kucerova@vscht.cz.

Náklady na tento semináfi jsou hrazeny z projektÛ M·MT, programu EUPRO.
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RESUMÉ

ACADEMY ASSEMBLY
Academy Assembly, the highest body of the Academy
of Sciences of the Czech Republic responsible for
the top priority decisions related to the AS CR,
realised its XXIX meeting in Municipal House in Vi-
nohrady on the 14th December 2006. This issue
of Academic Bulletin includes the most important
speeches: the address of the president of the Acade-
my of Sciences Václav Paães, Minister of Education,
Youth and Sports Miroslava Kopicová and her
secretary Petr MatûjÛ. The Assembly also accepted
the final resolution (included in this issue as well).
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Nakladatelství
Academia tradiãnû

vyuÏilo zasedání
Akademického

snûmu a pfiipravilo
prodej sv˘ch

publikací. Mezi
nejprodávanûj‰í

tituly patfiila kniha
Karel IV. Císafi 
z boÏí milosti 

a titul 
Pfiírodní klenoty 
âeské republiky.

INTRODUCING PROJECTS
We try to weigh the smallest particle
The aim of the international project KATRIN (KArlsru-
he TRItium Neutrino experiment) is to improve
the sensitivity of determination of the electron
neutrino rest mass by one order. KATRIN is a joint
effort of several European and U.S. institutions.
The number of people involved in KATRIN is still
growing. Currently there are about 100 scientists,
engineers, technicians and students involved,
including most of the groups that have worked on
tritium beta-decay experiments in recent years.
KATRIN is being built at Forschungszentrum
Karlsruhe in Germany where much of the required
technical infrastructure is already available, espe-
cially for the tritium source.

EUROPEAN UNION
The seventh conference of Central and Eastern
European Networking Association
Central and Eastern European Networking Associa-
tion (CEENet) is an association of national organi-
zations which concentrate on the academic,
research and educational networking. The primary
mission of CEENet is to co-ordinate the internatio-
nal aspects of the academic, research and educati-
on networks in Central and Eastern Europe and in
adjacent countries. Between 26 – 27 November
2006 ASCR in the cooperation with European
Academy of Sciences and Arts (EASA) co-hosted
the 7th conference of CEENet representatives in
villa Lanna in Prague.

AWARDS
Premiunm Bohemiae Award
The well known Czech astronomer prof. Bohumil
Ceplecha was awarded “The Czech Nobel Prize for
the year 2006”.

B. J. Horacek Foundation is private foundation that
supports exceptional accomplishments in the field
of science and the arts.
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P¤ÍRODNÍ KLENOTY âESKÉ REPUBLIKY
Zatímco kulturní a historické klenoty na‰í vlasti byly zpracovány v fiadû v˘pravn˘ch publikací, ne-
ménû cenné klenoty pfiírodní zÛstávají ponûkud opomíjeny a jako by ukryty pfied povûdomím ‰ir‰í
vefiejnosti. Jsou to neobyãejné typy krajin, biotopÛ i jednotliv˘ch sloÏek neÏivé i Ïivé pfiírody. âe‰tí
pfiírodovûdci se rozhodli je „odtajnit“ a jejich existenci a reprezentativní místa v˘skytu na území
âeské republiky v této ojedinûlé publikaci prozradit. Knihu ocení v‰ichni zájemci o pfiírodní hodno-
ty na území âech, Moravy a Slezska.
Rubín, J. a kolektiv, Academia, Praha 2006. Vydání 1.

T¤EBEL
Obraz krajiny s bitvou
Autor, pfiedstavitel relativnû nové vûdní disciplíny – postmedievální archeologie – vûnoval pozoru-
hodnou studii jedné z bitev tfiicetileté války (1647 v blízkosti Tachova). V první ãásti konfrontuje pí-
semné a ikonografické prameny s v˘sledky archeologického v˘zkumu místa a rekonstruuje prÛbûh
bitvy. V druhé ãásti potom podává v˘klad o v˘voji krajiny od pravûku do souãasnosti jako vzájem-
ném prolínání a ovlivÀování dûjÛ pfiírodních a kulturních.
Matou‰ek, V., Academia, Praha 2006. Vydání 1.

KAROLÍNA HERSCHELOVÁ
Îena, která objevila kometu
Karolína Herschelová byla první profesionální astronomkou v dûjinách. Îila v osmnáctém století
a zpoãátku pouze pomáhala svému bratrovi Williamovi. Posléze v‰ak sama objevila fiadu nebes-
k˘ch objektÛ a navÏdy se tak zapsala do dûjin astronomie. Edice Îena a vûda, v níÏ tato publika-
ce vychází, mapuje osudy Ïen, které v˘znamnû ovlivnily v˘voj vûdeckého poznání v minulosti
i souãasnosti.
Hoskin, M., Academia (edice Îena a vûda), Praha 2006. Vydání 1.

O PÒVODU âLOVùKA
Darwinovo klíãové dílo, ve kterém autor poprvé naplno vyslovuje my‰lenku, Ïe „ãlovûk pochází
z opice“, a BÛh ho tedy nestvofiil v jeho souãasné podobû, zvedlo v roce 1871 velkou vlnu nevole,
kterou ov‰em Darwin pfiedpovûdûl: „Hlavní závûr, ke kterému jsem v této práci dospûl, Ïe totiÏ ãlo-
vûk pochází z nûjakého niÏ‰ího Ïivoãicha, bude mnoha lidem bohuÏel pfiipadat velmi nechutn .̆“ Za
svou teorií si ale pfiesto pevnû stál a podloÏil ji ãetn˘mi dÛkazy. Dne‰ního ãtenáfie jiÏ Darwin ne‰o-
kuje, nicménû atraktivita tohoto díla ani po letech nezeslábla. Nesmírnû zajímavé jsou i postfiehy
ohlednû stfietu pfiírodního v˘bûru s lidskou civilizací.Tato kniha je roz‰ífiena o Huxleyho esej o roz-
dílech mezi mozkem ãlovûka a lidoopa a o Darwinovy poznámky a vychází v pfiekladu Josefa Wol-
fa a Zory Wolfové.
Darwin, Ch., Academia (edice EUROPA), Praha 2006. Vydání 2.

DOBRÁCI OD P¤ÍRODY
Frans de Waal je zoologem a etologem, specializujícím se na
v˘zkum primátÛ. Je autorem dvou uznávan˘ch knih Chimpan-
zee Politics a Peacemaking among Primates.V souãasné dobû
pÛsobí v Yerkesovû regionálním centru pro v˘zkum primátÛ.
Kniha Dobráci od pfiírody, kterou do ãeského jazyka pfieloÏil
Marek ·pinka, se zab˘vá evolucí morálky a hledá její kofieny
mezi na‰imi nejbliÏ‰ími pfiíbuzn˘mi – vy‰‰ími primáty. Mezi pfií-
buzn˘mi, s nimiÏ máme spoleãného víc, neÏ jsme si mnohdy
ochotni pfiiznat…
Frans de Waal, Academia (edice Galileo), Praha 2006.Vydání 1.

NOVÉ KNIHY



âeská filharmonie vÏdy 4. ledna vstupuje do dal‰ího roku
své ãinnosti. Letos tomu tak bylo  jiÏ po stojedenácté
a znovu si to ona sama i ‰iroká hudbymilovná vefiejnost
pfiipomnûla na Novoroãním koncertu pofiádaném spolu
s Akademií vûd âeské republiky. Zfiídkakdy se stane, aby

se akademici mohli ãlenkám a ãlenÛm tohoto orchestru odvdûãit jinak neÏ po-
tleskem. LoÀské, stodesáté v˘roãí âeské filharmonie k tomu pfiece jen dalo pfií-
leÏitost, a sice spoluúãastí Akademie vûd a jejího nakladatelství Academia na
vydání jubilejní publikace âeská filharmonie 100 plus10. Ani v souãasné dobû
Akademie vûd âR neztratila s umûním zcela kontakt. Pravidelnû pofiádá ve
sv˘ch prostorech v˘stavy v˘tvarn˘ch dûl, má svÛj komorní orchestr, fiada jejích
pracovníkÛ stále je‰tû doma i v rÛzn˘ch souborech zpívá a muzicíruje. Mnozí
z nás jsou v Rudolfinu dlouholet˘mi pravideln˘mi náv‰tûvníky. Novoroãní kon-
cert je v‰ak ozvlá‰tnûním celé sezony a my v‰ichni, ktefií sem pfiicházíme ze
sv˘ch laboratofií a pracoven, si této vzácné pfiíleÏitosti povaÏujeme.

FRANTI·EK ·MAHEL,
pfiedseda Vûdecké rady Akademie vûd âR

NOVOROâNÍ KONCERT 
AKADEMIE VùD âR 

A âESKÉ FILHARMONIE


