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Vážený pane ministře, vážení rektoři, 
 

naléhavě Vás žádáme o urychlenou pomoc s řešením situace vzniklé na ČVUT po 
nečekaném odvolání ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) 
prof. Vladimíra Maříka rektorem doc. Vojtěchem Petráčkem dne 4. 6. 2018. Jde o 
neadekvátní, unáhlený a nedostatečně zdůvodněný akt, který poškozuje CIIRC, ČVUT a 
renomé české vědy. Každá hodina nečinnosti způsobuje v této situaci obrovské škody. 
 
Jsme tři výzkumníci v různých oblastech umělé inteligence, kteří se do ČR nedávno vrátili 
řešit projekty celkem za přibližně půl miliardy korun. Jde o tři projekty Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) “Excelentní týmy” a European Research Council 
(ERC) projekt, které se navzájem doplňují. Umělá inteligence je dnes rychle rostoucí obor a 
máme zde jedinečnou příležitost propojit špičkový výzkum v několika jejích oblastech. 
 
Tyto projekty jsme přinesli na CIIRC ČVUT a jejich rozjezd stál nesmírné úsilí jak nás, tak 
projektový tým, a další nadšené zaměstnance vedené prof. Maříkem. Kritickým faktorem pro 
náš návrat do ČR je vize špičkového vědeckého institutu, který prof. Mařík buduje. Tato vize 
je bez jeho vedení v tuto chvíli těžko uskutečnitelná. Díky této vizi jsme my sami za poslední 
dva roky na CIIRC přivedli řadu dalších špičkových výzkumníků.  
 
Jediným řešením vzniklé situace je rychlé zrušení odvolání prof. Maříka.  
 
Naléhavost situace demonstruje dnešní odpolední interview našeho výzkumníka, které 
rozhodne o udělení nejprestižnějšího osobního vědeckého grantu v EU – ERC spojeného i s 
naším institutem. Je velmi pravděpodobné, že dnes bude před hodnotícím panelem muset 
vysvětlovat situaci v institutu, který je právě zbavován svého zakládajícího ředitele. 

 
Ještě o mnohem více jde např. ve společném návrhu projektu s institutem DFKI, který 
úspěšně postoupil do dalšího kola. Obdobně jsou ohrožena jednání s řadou zahraničních i 
tuzemských partnerů a firem. Všechny tyto iniciativy jsou postiženy neprofesionálním 
odvoláním ředitele Maříka. Jde o hazard s budoucností české vědy a s lidským potenciálem. 
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