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dělají lépe, jiní zase že na CIIRCu. Ty nevidíš užitečnost nového ústavu.
To je v pořádku, ale jsou lidé, kteří ji vidí. Tito lidé nenutí svoji koncepci
fakultě, ale rozhodli se ji realizovat na tomto pracovišti. Protože strašně
moc věcí je otázkou názoru a interpretace, nejlepší je dát prostor
oběma názorovým proudům.

Jinak k těm důvodům, které odkazuješ - některé bych rozporoval, ale
opravdu netřeba vše jitřit. Ano, některé důvody zazněly od různých lidí,
jako třeba ve tvém odkazovaném dokumentu, pro něž bys asi profesora
Maříka ty odvolal být na rektorově místě, ale které byly formulovány až
poté. Já jsem nabyl dojmu z reakcí senátu, že pan rektor odvolání
provedl poměrně náhle, bez konzultace s AS. Proto mi stále důvody z
jeho strany, zejména vysvětlující razanci tohoto aktu, chybí.

Vazeny pane Matousku,

Mohl bych vas poprosit o reakci na vetu: "Univerzita může být bez ústavů, ale
nikoliv bez fakult. Pokud řeknete, že se má učit i na ústavech, pak nevidím
důvod, proč takové ústavy mít a nezaložit místo nich rovnou fakulty."

Diky...

O.A.D.G.
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spetlrad psal:

Vazeny pane Matousku,

Mohl bych vas poprosit o reakci na vetu: "Univerzita může být bez
ústavů, ale nikoliv bez fakult. Pokud řeknete, že se má učit i na
ústavech, pak nevidím důvod, proč takové ústavy mít a nezaložit místo
nich rovnou fakulty."

Diky...

Necítím sice potřebu zrovna toto místo nějak výrazně komentovat, ale budiž,
pokud vás zajímá můj názor.

První věta samozřejmě platí. Univerzita může být bez ústavů. Dokonce může být
i bez některých fakult. Není to tak dávno, kdy jsme se docela dobře obešli bez
fakulty informatiky. A teď ji máme. Nicméně to, že univerzita bez něčeho může
být, není přeci argument, že bez toho musí být, případně, že se to musí ničit.

Druhá věta mluví o učení - já jsem se ale k učení vůbec nevyjadřoval. Jednu z
dobrých odpovědí (s níž souhlasím) na tuto část třeba poskytuje to co Jan Kybic
psal o ústavech, jako předstupeň fakulty. Nedokážu nicméně dohlédnout všech
detailů rozdílu fungování fakult versus ústavů. Z legislativního hlediska zdá se,
že založit ústav je snazší.

Samozřejmě v situaci, kdy daná součást v (příliš) neučí a aspiruje hlavně
výzkumným směrem je možná lepší aby byla ústavem.
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Kolegové,
situaci v CIIRC má na svém programu zasedání AS ČVUT jako 13. bod svého
programu (budu se snažit přesvědčit na zasedání členy AS ČVUT, aby v
programu tento bod přesunuli na 4. místo hned za bod o GE Aviation). Kromě
toho poslal předseda vlády ČR Ing. Andrej Babiš 2. 10. 2018 dopis s žádostí o
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setkání se členy AS ČVUT ve čt 4. 10. 2018 v 8:00. Předseda AS ČVUT doc. J.
Janoušek domluvil se sekretariátem předsedy vlády ČR to, že setkání bude
neveřejné, jsou pozváni členové AS, členové kolegia rektora ČVUT, zastupující
ředitel CIIRC prof. V. Kučera. Přijdou také ministr (MŠMT) Dr. R. Plaga,
místopředseda RVVI doc. K. Havlíček, místopředsedy Správní rady ČVUT Dr. E.
Palíšek. Více informací najdete na časosběrné stránce k situaci v CIIRC po
odvolání V. Maříka z funkce ředitele 4. 6. 2018, https://www.ciirc.cvut.cz
/cs/about/hist … is-office/ .
Vašek Hlaváč, člen AS ČVUT z CIIRC

http://people.ciirc.cvut.cz/hlavac/
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V týdenním hlášení premiéra Andreje Babiše na jeho FB stránce jsou dva
odstavce věnované odvolání profesore Maříka:

Andrej Babiš psal:

Udělal jsem taky poslední krok, abych se pokusil vyřešit napjatou
situaci na Českém vysokém učení technickém. V kauze pana profesora
Vladimíra Maříka se angažuju už od června. Možná jste o tom slyšeli.
Pan profesor Mařík dostal padáka z pozice ředitele Českého institutu
informatiky, robotiky a kybernetiky od rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka.
Na to má jistě pan rektor právo, ale pokud odvolá šéfa špičkového
výzkumného pracoviště, které dělá české vědě ve světě skvělou vizitku,
pak předpokládám, že obratem zajistí, že ústav nově povede minimálně
stejně schopný manažer, jako profesor Mařík. To nejenže nenastalo, ale
po několika měsících je institut, do kterého vláda přispěla jednou
miliardou korun takřka v rozkladu, rozpadají se vědecké týmy,
odcházejí průmysloví partneři a je ohroženo jeho financování. Nejde o
nějaký běžný spor na pracovišti. Institut chystá naprosto zásadní
vědecký projekt za stovky milionů korun, na kterém spolupracuje třeba
i německé ministerstvo pro vzdělávání a výzkum. Do toho klíčoví lidé
institutu jen pár týdnů před podáním grantu hrozí odchodem.
Nemůžeme si tuhle destabilizaci dovolit. Nejde jen o ty stovky milionů -
mimochodem do grantu je zapojeno i brněnské Vysoké učení technické
- ale vědeckou prestiž celé naší země.

Takže jsem se rozhodl, že se pokusím udělat mediátora. Potkal jsem se
společně ministrem školství Plagou a místopředsedou vládní Rady pro
výzkum, vývoj a inovace Karlem Havlíčkem se zaměstnanci institutu a
vyslechl si je za přítomnosti ředitele, abych měl informace z první ruky.
Ti se postavili jednoznačně za odvolaného profesora Maříka. Potom
jsme jednali s vedením školy a členy akademického senátu. Vím, že
ČVUT je nezávislá instituce a já nehodlám zasahovat do akademických
svobod. K nim ale patří i odpovědnost a pokud vidím, že nám hrozí
mezinárodní blamáž a ztráty stovek milionů, považuji za svoji povinnost
pokusit se jednat. Několik lidí mi řeklo, že oceňují mou snahu dobrat se
věcné podstatě problému místo nějakých osobních averzí. Ale jestli byla
moje snaha užitečná, se teprve uvidí. Konečné rozhodnutí je na
akademickém senátu a panu rektorovi, měl jsem pocit, že si většina
přítomných uvědomuje vážnost situace. Naše vláda neustále peníze na
vědu a výzkum přidává, naše univerzity vychovávají skvělé vědce,
nesmíme o ně touto cestou přicházet.

O návštěvě AB na ČVUT informoval také server Aktuálně a Nový deník.
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O chování pana předsedy vlády při návštěvě ČVUT referuje dosti věrně Nový
deník:
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https://www.facebook.com/notes/nov%C3%B … 970119086/

Prof. Maříka se dnes také zastal pan Ovčáček a pan prezident Zeman
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zeman … ky/1672733

Před chvílí pan rektor rozeslal

Otevřený dopis akademické obci

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti,

Ve čtvrtek 4.10.2018 proběhlo setkání pana premiéra Babiše se členy
Akademického senátu ČVUT, vedení a děkanů ČVUT v CIIRC ČVUT v nové
budově na ulici Jugoslávských partyzánů. Toto setkání inicioval pan premiér a
zdálo se, že by mohlo přinést posun v mediálně zcela jednostranně
prezentovaném odvolání Prof. Maříka z funkce ředitele CIIRC.  Před vlastním
setkáním se pan premiér setkal s pracovníky CIIRC. 

Setkání premiéra se členy AS, členy Kolegia a vedení ČVUT řešilo zejména
podání druhé fáze velkého mezinárodního projektu RICAIP, které je vázáno na
širší autonomní postavení ředitele projektu. Profesor Mařík vystoupil se třemi
variantami řešení, z nichž dvě jsou prakticky nerealizovatelné a třetí s
označením „transformace na výzkumnou fakultu CIIRC“ byla i prosazovanou
variantou pana premiéra. Čtvrtou variantu předkládanou již od července mnou
„autonomní postavení projektu RICAIP jako oddělení uvnitř CIIRC ČVUT“ odmítl
pan  prof. Mařík  diskutovat s neurčitým odvoláním na německého partnera.

Výzkumnou fakultu však jednak nelze zákonným způsobem založit přes noc (a
termín podpisu RICAIP je za dveřmi). Pokud by takto jednoduše (rozhodnutím
skupiny schopných výzkumníků) fakulta založit šla, tak jich jenom na ČVUT
vznikne několik, protože úspěšných a mezinárodně uznávaných výzkumných
kolektivů s integrovaným programem má celé ČVUT nejméně půl tuctu (CVUM,
KÚ, RCMT, ÚTEF a  další...).

Po projednání s děkany mohu říci, že koncept transformace CIIRC na fakultu je s
tímto a dalšími zdůvodněním odmítán jako řešení všemi 8 fakultami. Zároveň
takový precedens velmi negativně vnímají i rektoři, se kterými jsem diskutoval v
rámci ČKR.  Takovéto postupy vzniku fakult by vedly k fragmentaci struktury
vysokých škol, které vytvářejí nové fakulty na základě vnitřní potřeby celku a k
doplnění mezer ve vzdělávacích kapacitách. CIIRC proto zůstane i nadále
vysokoškolským ústavem a v nejbližších dnech bude vyhlášeno mezinárodní
výběrové řízení na jeho nového ředitele, které je připraveno.

Pan prof. Mařík na závěr setkání prohlásil, že musíme dále jednat. S tím
naprosto souhlasím a vyzývám prof. Maříka k předložení obecně průchozí
varianty, která povede k bezproblémovému podání projektu RICAIP, a to bez
potenciálního vyvádění schopných lidí, majetku a know-how z ČVUT, které
obsahovaly neprůchozí  dvě varianty navrhované prof. Maříkem.  Je
samozřejmým požadavkem na předkladatele, aby předložil projekt ve
schválitelné podobě. Proto je v této variantě třeba vycházet z existujícího
uspořádání ústavu CIIRC, zákona a Statutu ČVUT.

S pozdravem
Vojtěch Petráček
Rektor ČVUT v Praze

Editoval ripka (Včera 23:28:16)
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Andrej Babiš psal:
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Udělal jsem taky poslední krok, abych se pokusil vyřešit napjatou
situaci na Českém vysokém učení technickém. V kauze pana profesora
Vladimíra Maříka se angažuju už od června. Možná jste o tom slyšeli.
Pan profesor Mařík dostal padáka z pozice ředitele Českého institutu
informatiky, robotiky a kybernetiky od rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka.
Na to má jistě pan rektor právo, ale pokud odvolá šéfa špičkového
výzkumného pracoviště, které dělá české vědě ve světě skvělou vizitku,
pak předpokládám, že obratem zajistí, že ústav nově povede minimálně
stejně schopný manažer, jako profesor Mařík.

Celá ranní návštěva začala tím, že premiér se setkal se zaměstnanci CIIRCu.
Tam senátoři nebyli pozvaní a došlo i na fyzické vystrkávání nepohodlných
účastníků.

Poté se premiér setkal se zástupci vedení školy za přítomnosti členů AS. V
úvodním slově v podstatě řekl, že za všechny problémy může rektor, že je
zřejmé, že komunikace mezi rektorem a CIIRCem je špatná. Já jsem premiérovo
vystoupení vnímal jako jednoznačný nátlak - silně naznačil, že pokud nebude
prof. Mařík rehabilitován nebo pokud nevznikne z CIIRCu fakulta, tak bude mít
ČVUT potíže s penězmi na projekt s GE Aviation. Připomínám, že na ten vláda
půjčila stovky ČVUT miliónů, ale zástupci ministerstva se dušovali, že ČVUT ty
peníze nebude muset vracet nebo je dostane ve formě nějakého grantu.
Písemnou záruku ale  nedali a ČVUT do projektu přesto šlo. ČVUT ale z grantu
získalo jen část prostředků.  No a premiér nyní hrozí tím, že půjčku (v řádech
stovek milionů) bude muset ČVUT splatit, což by bylo pro fakultu strojní velmi
bolestivé, možná i likvidační. To mimochodem ukazuje, jak riskoval rektor
Konvalinka, když smlouvu na postavení budovy CIIRCu podepsal dřív, než bylo
zcela jisté, že peníze budou. Protože jak je vidět, ústní slib nic neznamená, a to
ani u ministra.

V diskusi jsem vystoupil a řekl jsem zhruba toto:

I. premiér byl špatně informován

II. důvody k odvolání:
          1. Prof. M. je schopný a úspěšný, ale neváhá k dosažení svých
          cílů použít takřka jakékoliv prostředky, i takové, který ostatní
vnímají jako neetické.
          Není to týmový hráč, není schopen respektovat pokyny
          nadřízených, není schopen kompromisu, spory řeší soudně.
          2. Poškozuje mediální obraz ČVUT v rozhovorech pro tisk, ve
          filmech a televizních pořadech.
          3. Nebyl schopen zajistit, aby CIIRC nebyl pro ČVUT finanční
          zátěží. ČVUT do CIIRCu významně investovalo, to ale CIIRC
          neocenil, naopak žádá stále víc a víc.

  Rektor má právo si své spolupracovníky vybrat. Právo prof. M. odvolat
  potvrdil jak AS, tak většina děkanů.

III. Nebezpečí zmaření investice nestojí - peníze byly poskytnuty
     nikoliv na ústav CIIRC, ale na vytvoření prostor pro výuku a
     výzkum.

     Nebezpečí nehrozí ani ústavu, ten má dost schopných lidí a neměl
by
     stát a padat s jedním člověkem.

IV. Řešením je co nejdříve vybrat nového ředitele.

V. Snahu ovlivňovat rozhodování akademického senátu vnímám
negativně.

Rektor připomněl, že CIIRC teď vede prof. Kučera, který zcela jistě zkušeným
manažerem je. Taky řekl, že variantu fakulta diskutuje s děkany [zatím nevím o
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žádném, který by byl pro]. Výběrové řízení nebylo vypsáno nejdříve proto, že
CIIRC nedodal potřební podklady [nevím jaké] a později proto, že prof. Mařík
rozhodnutí o odvolání z funkce soudně napadlo a pokud by mu soud dal za
pravdu [což nedal], měli bychom dva ředitele.

Bohužel diskuse byla trochu rozmělněna, senátoři zmiňovali různá nesouvisející
témata, jako že správní rada by měla mít větší pravomoci, nebo že by se nám
hodilo rychlejší vyřizování víz. V každém případě kromě zaměstnanců CIIRCu
nikdo vznik fakulty ani návrat prof. Maříka do funkce nepodpořil. Premiér
několikrát popřel, že by nás chtěl ovlivňovat, že se máme rozhodnout jak
chceme. Ale ani na přímý dotaz jednoznačně neřekl, jestli bude po ČVUT chtít
vrátit peníze na GE Aviation nebo ne a jestli to záleží na tom, jestli CIIRC bude
fakulta. Uvidíme.

Jan Kybic

Jan Kybic <kybic@fel.cvut.cz>                       tel. +420 2 2435 5721
http://cmp.felk.cvut.cz/~kybic
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