Prohlášení členů Katedry analytické chemie (nákladové středisko 3133) a oddělení RCPTM PřF
UPOL - Nanotechnologie v analytické chemii (nákladové středisko 3726)
k připravovanému zřízení vysokoškolského ústavu s názvem „Český institut vědy a technologií“
(CIST)

Vážený pane rektore, vážený pane děkane,

my, níže podepsaní členové Katedry analytické chemie (středisko 3133) a oddělení RCPTM PřF UPOL –
Nanotechologie v analytické chemii VP6 (středisko 3726) považujeme za nezbytné vyjádřit se tímto
prohlášením k připravovanému založení CIST. K založení tohoto ústavu jsou veřejně dostupné
následující dokumenty:


„Důvodová zpráva“ ze dne 25.9. 2018,



Audit EUA v rámci IEP, na který se důvodová zpráva odkazuje,



tzv. „Interní dohoda“ ze dne 24.9. 2018, která popisuje způsob, jakým bude organizováno
zřízení CISTu ve vztahu k Přírodovědecké a Lékařské fakultě UP,



Harmonogram zřízení CIST

Názor členů středisek 3133 a 3726 je shrnut v následujících bodech.
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1. „Důvodová zpráva“ ke zřízení CIST se odkazuje na Hodnocení UP ze strany Evropské asociace univerzit
(EUA) provedené v roce 2018. Z tohoto dokumentu však nevyplývá doporučení ke zřízení nové organizační
jednotky typu vysokoškolského ústavu. Dokument apeluje na potřebu vyšší míry propojení výzkumu
v rámci univerzity (v rámci fakult, jednotlivých kateder a výzkumných center). To lze řešit efektivně celou
řadou postupů a není třeba sahat k tak radikálním a organizačně složitým postupům, jako je vyříznutí
vybraných částí dvou fakult a jejich sloučení v CIST. Apelujeme tímto na vedení univerzity, aby pozastavilo
přípravu CIST, zvážilo i jiné možnosti efektivního propojení výzkumu napříč univerzitou
a tyto dala k zevrubné diskusi akademické obci.

2. My, členové Katedry analytické chemie (nákladové středisko 3133) a oddělení RCPTM PřF UPOL –
Nanotechnologie v analytické chemii VP6 (nákladové středisko 3726) se od počátku svou prací podílíme na
založení a budování RCPTM a svými výsledky přispíváme k jeho úspěchu a budování jeho značky. RCPTM
považujeme za velmi úspěšné vědecké centrum, které výborně obstojí v celostátní i světové konkurenci a
nevidíme reálné důvody pro radikální organizační změny související se zřízením CIST. Důvodně se
obáváme, že personální změny a materiálové přesuny z pracovišť do CIST negativně ovlivní integritu
probíhajícího výzkumu a efektivitu získávání a správy projektů na uvedených pracovištích a ve svém
důsledku i výuku (mimo jiné i práci studentů na přístrojích a na vybudované infrastruktuře, které je
plánováno převést do CIST). Obáváme se, že navrhované zřízení CIST výrazně poškodí i mezilidské vztahy
na pracovištích, na fakultě i celé univerzitě. Vyjadřujeme tímto svůj zájem o výzkumnou a pedagogickou
práci v nerozděleném týmu Katedry analytické chemie (nákladové středisko 3133) a z ní vzešlé výzkumné
skupiny RCPTM PřF UPOL – Nanotechnologie v analytické chemii VP6 (nákladové středisko 3726) na
Přírodovědecké fakultě, podle principů, které RCPTM PřF UPOL od svého založení deklaruje.
Obáváme se, že procesy související se záměrem zřídit CIST probíhají bez dostatečné a transparentní
diskuse v akademické obci, která by měla být na veřejné vysoké škole vzhledem k závažnosti tématu
samozřejmostí, a žádáme vedení Univerzity Palackého v Olomouci a Přírodovědecké fakulty, aby v tomto
bodě zjednala nápravu.

3. Dokument nazvaný „Interní dohoda“ považujeme v řadě bodů za poškozující pracoviště Katedry
analytické chemie (nákladové středisko 3133), výzkumnou skupinu RCPTM PřF UPOL – Nanotechnologie
v analytické chemii VP6 (nákladové středisko 3726) a celou Přírodovědeckou fakultu:
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a) Dokument navrhuje v bodě III.2.: „Dotační projekty získané Centry po datu podepsání této dohody
mohou být navedeny buď na fakulty nebo odpovídající vědeckovýzkumnou jednotku CIST, a to na základě
rozhodnutí rektora učiněného na návrh ředitele příslušného vědeckovýzkumného centra příslušné fakulty
CIST.“ Jedná se tedy o vyvedení dotačních projektů získaných centry na Přírodovědecké fakultě do CIST na
základě jednostranného rozhodnutí rektora na návrh ředitele příslušného vědeckovýzkumného centra bez
vyjádření odpovědného řešitele projektu, vedoucího pracoviště a děkana fakulty. To považujeme za
administrativně nesprávný a především neetický postup.
b) Probíhající dotační projekty a zakázky smluvního výzkumu mají být dle bodu III.3.: „…převedeny pod
správu CIST a realizovány v úzké spolupráci s Vědeckotechnickým parkem UP, pokud tomu nebrání
stávající smluvní vztahy či legislativní omezení“ To považujeme za velmi problematické a nespravedlivé.
V rámci Katedry analytické chemie (nákladové středisko 3133) a z ní vzešlé výzkumné skupiny RCPTM PřF
UPOL – Nanotechnologie v analytické chemii VP6 (nákladové středisko 3726) byla například vybudována
laboratoř R-Lab, která byla následně certifikována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Tato
laboratoř je velmi úspěšná při řešení zakázek smluvního výzkumu a dlouhodobě významnou měrou
přispívá k naplňování tohoto monitorovacího indikátoru RCPTM. Obáváme se, že organizační změny a
majetkové přesuny plánované v souvislosti s CIST mohou práci této laboratoře poškodit a žádáme vedení
univerzity a fakulty, aby převádění prostředků a aktiv pracoviště nedopustila.
c) V Interní smlouvě je popisován postup převádění zaměstnanců dotčených pracovišť PřF do CIST.
Apelujeme na vedení univerzity a fakulty, aby v případě, že CIST vznikne, umožnilo svobodné rozhodnutí
zaměstnanců, zda chtějí z fakulty do ústavu přejít či nikoli, bez jakéhokoli nátlaku ať už formou mzdových
změn, formou omezení jejich výzkumných a pedagogických aktivit nebo formou znemožnění využívání
odpovídající infrastruktury. Úspěch univerzity je závislý na pokud možno nerušené práci zaměstnanců a
k tomu by mělo vedení univerzity a fakulty vytvářet co nejlepší podmínky bez násilných organizačních
změn.
Z výše uvedeného plyne naše obava, že příprava CIST dle „Důvodové zprávy“ a zejména dle návrhu
„Interní dohody“ je vážný, nedostatečně diskutovaný a pracoviště Katedry analytické chemie
a výzkumné skupiny VP6 RCPTM poškozující proces, který negativně ovlivní výzkum a výuku na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Skrytý postup přípravy založení CIST bez
přizvání vedení fakulty a bez předchozího předložení záměru celé akademické obci považujeme za
nešťastný. Spolu s texty dokumentů uvolněnými teprve v minulém týdnu navozuje tento postup obavy,
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zda vedení univerzity, případně center, vnímá zaměstnance jako rovnocenné partnery k diskuzi
o budoucnosti univerzity. Forma prosazování CIST se může stát precedentem jednání, které na
akademickou půdu nepatří.
Adresováno: rektor UP, děkan PřF UP.
Na vědomí: děkan LF UP, ředitelé center RCPTM, CRH a UMTM, předseda a členové akademického senátu
UP, předseda akademického senátu PřF UP, předseda akademického senátu LF UP.
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