
Proti odvolání průkopníka robotizace Maříka se postavila stovka zaměstnanců jeho institutu na ČVUT. Někteří dali výpověď

Adéla Skoupá

S odvoláním Maříka nesouhlasíme: Více než polovina z 200 zaměstnanců CIIRC podepsala do úterý nesouhlas s odvoláním svého šéfa.

Pro profesora Vladimíra Maříka by to byl za jiných okolností slavnostní moment. V moderní budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) v pražských Dejvicích, jejíž výstavbu prosadil, se v pondělí otevírala laboratoř Virtualizace
Prahy, s modelem umožňujícím lepší městské plánování.

Jenomže Mařík v pauzách mezi přestřiháváním pásky a představováním technologické novinky zvedal telefony a odpovídal na dotazy, proč jej o pár hodin dříve rektor Vojtěch Petráček z čela robotického ústavu při ČVUT odvolal.

Své rozhodnutí vysvětloval rektor v prohlášení tím, že Mařík nebyl týmový hráč, dlouhodobě spolu vedli spory o spolupráci ústavů a fakult v rámci univerzity a profesor podle něj šířil nepravdivé informace o ohrožení CIIRC.

Akademici se shodují, že v odvolání sehrálo roli nedávné odvysílání časosběrného dokumentu A člověk stvořil robota v České televizi. Nicméně podle rektora to není hlavní důvod.

"Přes můj ostrý nesouhlas s obsahem filmu to mezi důvody odvolání pana profesora Maříka nepatří," uvedl pro HN Petráček.

Věda a průmysl

Miliony pro ústav

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT byl v Dejvicích slavnostně otevřen před rokem, jeho založení a vybudování prosadil profesor Vladimír Mařík.

Dnes ve výzkumném a vzdělávacím ústavu při ČVUT pracuje asi 200 výzkumníků.

Podle odhadů Maříkova zástupce Vladimíra Kučery získal ústav ze spolupráce s průmyslem za poslední rok kolem 20 milionů korun, partnery jsou vědcům hlavně velké firmy.

Například Škoda, Siemens nebo IBM.

Oceňovaný profesor

Zakladatel CIIRC Vladimír Mařík vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT, v roce 1990 se stal profesorem.

Je spoluautorem několika amerických patentů a čestným členem Rakouské společnosti pro umělou inteligenci, působí také jako člen české vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. V roce 2010 získal prestižní ocenění Česká hlava, loni mu udělil prezident
Miloš Zeman státní vyznamenání. Rektor ČVUT jej v pondělí odvolal z vedení ústavu kvůli sporům a narušování spolupráce.

Mařík si v dokumentu mimo jiné posteskl, že škola ambicióznímu robotickému ústavu nefandí.

"Atmosféra závisti uvnitř akademického senátu je taková, že nám letos nepřidělil ani korunu," řekl ve filmu Mařík.

Ten v Česku platí za průkopníka čtvrté průmyslové revoluce, která spočívá v robotizaci výroby.

Rektor školy upozorňuje, že Mařík neříká pravdu, ten pak na dotaz HN upřesnil, že od školy dostali na činnost řádově miliony. Většina peněz do ústavu proudí z grantů nebo ze spolupráce vědců s firmami.

Právě úzkými vazbami s průmyslem je Mařík ve vědecké komunitě proslulý.

"Neustále se mluví o tom, že je potřeba, aby vědci s průmyslem spolupracovali, ale profesor Mařík od slov přešel k činům a dokázal k průmyslu najít lepší cestu než většina ostatních. A je pochopitelné, že spolupráce s průmyslem nese kromě výzkumných
úspěchů i peníze pro ústav a pro školu," popisuje situaci Maříkův dosavadní zástupce profesor Vladimír Kučera, který teď institut dočasně vede.

Ústav stojí třeba i za projektem robotů schopných prohledávat nepřístupná místa, kteří se použili například po zemětřesení v italské Amatrici před dvěma lety.

Více než půlka z dvou set zaměstnanců CIIRC podepsala k úternímu podvečeru nesouhlas s odvoláním Maříka. Podle Vladimíra Kučery už dva lidé kvůli odvolání svého šéfa podali výpověď.

Kromě spolupráce s průmyslem je o Maříkovi známé, že sám také podniká. To často budí ve vědecké komunitě rozporuplné reakce, ne vždy jsou jasné byznysově-vědecké vazby.

Už v roce 1996 založil společnost Certicon, která se zaměřuje zejména na vývoj softwaru nebo na elektronické obvody.

Firma měla podle výroční zprávy v roce 2016 kolem tří stovek zaměstnanců a utržila víc než půl miliardy. Jejími zákazníky jsou hlavně zahraniční nadnárodní firmy.

I kvůli svému podnikání se Mařík ještě za působení na Fakultě elektrotechnické ČVUT dostával do střetů s děkanem Pavlem Ripkou. Tomu vadilo, že nemá o firmě dostatečné informace, přestože na mnoha projektech spolupracuje s fakultou. Mařík se
v rozhovoru pro HN brání, že je otevřený a know-how dostatečně právně ošetřuje.

Maříkovo podnikání podle rektora s jeho odvoláním ale nijak nesouvisí.

S obrazem, který škola v posledních dnech získává, nesouhlasí také profesor Michal Pěchouček z fakulty elektrotechnické. "Vykreslování ČVUT jako zkostnatělé instituce, kde rektor odvolal ředitele jediného moderního, excelentního a úspěšného
pracoviště, je nepravdivé vyznění. ČVUT je skvělá škola. Na jejích ústavech stejně jako na fakultách se vykonává skvělý výzkum a unikátní spolupráce s průmyslem," uvedl pro HN.
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