Projev Milana Štěcha, předsedy Senátu Parlamentu ČR

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, všichni vážení hosté, dámy a pánové!
Předně chci poděkovat za pozvání na váš dnešní sněm a popřát vám, aby vaše
jednání bylo úspěšné a bylo pro organizace, které zastupujete, přínosné.
Jak bylo řečeno, chci se omluvit. Sám nemám rád, když mi přijde někdo na akci a za
chvilku odejde, ale prosím, pochopte, jsem také členem tzv. vyjednávacího týmu
snad budoucí vládní koalice a bylo svoláno další jednání, které dnes vstoupilo do
našeho programu, takže si musím nejenom materiály, které jsem dostal včera v noci,
znovu přečíst, ale hlavně se musím na toto jednání, které začíná ve 13 hodin,
dostavit.
Tolik má omluva.
Nepřišel jsem jako představitel Senátu Parlamentu České republiky, ale jako člověk,
který chce poděkovat mnohým z vás, především panu prof. Drahošovi, za spolupráci,
kterou jsme v posledních dvou a půl letech začali praktikovat.
Myslím si, že memorandum, které bylo mezi Akademií věd a horní komorou
parlamentu uzavřeno, je dokument, který nám dává určité mantinely a vytyčuje
možnosti, kde si můžeme být vzájemně prospěšní.
Mohu říct, že za tyto více než dva roky se tato prospěšnost opravdu dostavuje. Počet
akcí různého druhu, které se konají v Senátu a kterých se zúčastňují a velmi aktivně
k daným tématům vystupují odborníci, vysokoškolští učitelé a profesoři, jež jsou svou
moudrostí přínosem pro naše rozhodování, velmi přibylo.
Jsou to také akce, které mají význam v době, ve které žijeme. Za všechno chci proto
poděkovat pracovníkům Historického ústavu Akademie věd, kteří nám letos velmi
pomohli s důstojným připomenutím 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu.
Úmyslně tady nechci jmenovat, i když by si to zasloužily, jednotlivé osoby, protože by
se mi stalo to, co se stane téměř každému, že bych totiž některé významné
osobnosti opomněl.
My se také v naší práci snažíme na vás, představitele vědy, výzkumu, vysokého
školství nezapomínat, takže jsme před dvěma lety z rozhodnutí Senátu zavedli
udělování Pamětních stříbrných medailí Senátu v předvečer státního svátku,
významného dne, a to Svatého Václava.

V oné plejádě návrhů, která zase není tak velká, každoročně je to kolem 15 jmen, se
pravidelně objevují lidé z oblasti, kterou vy reprezentujete, a to z naší strany jako
výraz poděkování a uznání.
Jsme přesvědčeni, že v naší společnosti chybí úcta k autoritám, a to i proto, že se
o nich velmi málo hovoří, a my se právě zavedením tohoto ocenění snažíme toto
aspoň trochu napravit, protože se domníváme, že jenom v udělování státních
vyznamenání je poměrně malý prostor. A i proto jsme přistoupili k tomuto ocenění.
Pokud jde o činnost, kterou se zabýváte, tj. oblast vzdělávání, výzkumu, aplikace
výzkumu, o ní tady možná budou hovořit jiní hosté, za Senát je k tomu
kompetentnější předseda výboru kolega Marcel Chládek, chci říci jedno. Chci potvrdit
to, o čem jsem mnohokrát hovořil s panem předsedou Drahošem a asi před třemi
týdny nebo před měsícem s panem prof. Zahradníkem, kdy jsem měl tu čest ho
přijmout v Senátu a poděkovat mu za jeho práci při jeho životním jubileu.
Jde o diskusi, která se vede zejména v kruzích průmyslníků, kterou také někdy
slyším a pamatuji si ji z doby, kdy jsem byl ještě členem tripartity, že by se měly
zavádět nějaké principy měřitelnosti přínosu výzkumu pro průmysl, pro společnost.
Osobně jsem velmi výrazným zastáncem toho, že takováto kritéria zavádět je velmi
nebezpečné. Jsou to kritéria velmi poškozující naši společnost. Vím, že se jako
příklad uvádí, že pokud by nebylo některých prací například pana prof. Holého, které
směřovaly jinam, pak by se jako vedlejší produkty neobjevily tak významné objevy
jako například k omezování rozšiřování nemoci AIDS.
Myslím si, že takovéto příklady je potřeba prezentovat, a to nejen mezi politiky, ale
vůbec ve společnosti, neboť fakt, že se zdůrazňuje, že všechno musí mít nějaký
rychlý efekt, který se ekonomicky rychle prokáže, je velmi nebezpečný, protože to
v řadách občanů často dopadá na úrodnou půdu, nicméně my víme, že v oblasti
vzdělávání, vědy, výzkumu je to velmi nebezpečné a zavádějící.
Proto se snažím nejen při takovýchto setkáních, ale i při setkáních s průmyslníky
hovořit o tom, že je potřeba základnímu výzkumu nechat svobodný prostor pro
bádání, poskytnout mu zdroje odpovídající vyspělým zemím, protože to je jediná
šance, kde se urodí a kde bude také možnost do praxe převést nové objevy
a poznatky.
Zrovna dnes budu mít v 17 hodin setkání, kterého se účastní představitelé průmyslu,
Svazu průmyslu a Konfederace zaměstnavatelských svazů a budu tam o této otázce
hovořit, protože s každou novou vládou je nebezpečí, že se opět objeví nějaký nový
atak na nějaké přesnější měření přínosu v oblasti aplikovaného výzkumu, a jak jsem
právě sdělil, je moje hluboké přesvědčení, že to není dobrá cesta.
Tolik moje stručně sdělení.
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Chci vám poděkovat za možnost, že jsem tady před vámi mohl vystoupit, pozdravit
vás. Ještě jednou děkuji za spolupráci, která se rozvinula a která funguje. Doufám, že
i z druhé strany, ale o tom může hovořit spíše pan předseda Drahoš.
Tato spolupráce bude jistě pokračovat a přeji vám, aby nejenom dnešní jednání, ale
veškerá vaše práce v dalším období byly úspěšné, abyste cítili, že společnost vás
potřebuje, že si vás váží, a proto jsem také přišel, abych vám za vaši práci
poděkoval.
Přeji vám úspěšný den!
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