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16. ledna	  2015
New	  York	  

Předseda	  vlády	  Bohuslav	  Sobotka	  
Úřad	  vlády	  České	  republiky	  
nábřeží	  Edvarda	  Beneše	  4	  
118	  01	  Praha	  1	  

Vážený	  pane	  předsedo	  vlády,	  

Obracím	  se	  na	  Vás	  s	  naléhavou	  žádostí	  přesvědčit	  pana	  ministra	  školství	  Chládka,	  aby	  dodržel	  
svůj	  slib	  a	  poskytnul	  stipendia	  talentovaným	  gymnazistům	  na	  online	  vzdělávací	  kurzy	  Centra	  pro	  
talentovanou	  mládež	  (CTY)	  americké	  university	  Johns	  Hopkins.	  	  Pan	  ministr	  potvrdil	  svůj	  slib	  z	  

29. července	  2014	  oficiálním	  dopisem	  10.	  září	  2014.	  	  Následně	  svůj	  slib	  několikrát	  ústně	  i
písemně	  opakoval.	  	  Na	  základě	  jeho	  slibu	  se	  zaregistrovalo	  150	  studentů	  do	  kurzů	  CTYOnline 
a	  zaplatili	  si	  v	  září	  2014	  dohodnutých	  20%	  v	  očekávaní,	  ze	  ministerstvo	  školství	  přispěje	  80%,	  
jak	  pan	  ministr	  slíbil.	  

Nyní	  se	  ministr	  Chládek	  rozhodl	  svůj	  slib	  zrušit.	  	  Informoval	  nás	  o	  tom	  dopisem,	  který	  jsme	  
obdrželi	  3.	  ledna	  2015.	  	  Svůj	  slib	  zrušil	  s	  odůvodněním,	  že	  se	  jedná	  o	  elitářský	  a	  drahý	  
program.	  	  Doporučuje	  nyní	  studentům	  využívat	  podobné	  domácí	  programy.	  	  Ministerstvo	  
školství	  odmítá	  uhradit	  Kč	  3.5	  milionu	  určených	  na	  úhradu	  80%	  kurzovného	  univerzitě	  Johns	  
Hopkins.	  	  Studentům,	  kteří	  si	  svůj	  podíl	  zaplatili	  a	  investovali	  mnoho	  hodin	  náročného	  studia,	  
hrozí	  předčasné	  ukončení	  studia.	  Tento	  neočekávaný	  zvrat	  nás	  více	  než	  překvapil.	  

Vím,	  že	  nejsem	  první,	  který	  se	  k	  Vám	  v	  této	  smutné	  záležitosti	  obrací.	  	  Náš	  Fond	  se	  již	  více	  než	  
čtyři	  roky	  snaží	  najít	  v	  České	  republice	  pochopeni	  pro	  systém	  podpory	  talentů	  s	  využitím	  
mnohaletých	  zkušeností	  CTY.	  	  Investovali	  jsme	  více	  než	  Kč	  24	  milionů	  a	  mnoho	  hodin	  dobrovolné	  
práce	  nadšenců.	  

Dosahujeme	  skvělých	  výsledků,	  což	  zřejmě	  zpočátku	  přesvědčilo	  i	  pana	  ministra.	  	  Umožnili	  jsme	  
více	  než	  600	  mladých	  lidí	  měřit	  své	  schopnosti	  s	  těmi	  nejlepšími	  ve	  světě.	  	  To	  je	  pro	  ně	  úžasně	  
motivující.	  	  Vedou	  si	  skvěle.	  	  V	  testech	  Advanced	  Placement	  pořádaných	  americkým	  College	  
Board	  dosahují	  v	  průměru	  hodnocení	  4.06,	  zatímco	  světový	  průměr	  na	  pětistupňové	  stupnici	  je	  
2.89.	  	  Někteří	  se	  umístili	  v	  horním	  1%	  celosvětového	  hodnoceni	  CTYOnline.	  	  Několik	  studentů	  již	  
s	  plným	  stipendiem	  studuje	  na	  špičkových	  univerzitách.	  	  Hodnocení	  samotných	  studentů,	  jejich	  
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rodičů	  i	  pedagogů	  potvrzuje,	  že	  takové	  výsledky	  by	  nebyly	  možné	  bez	  absolvování	  kurzů	  
CTYOnline.	  Takové	  programy	  ani	  obsahem	  ani	  mezinárodním	  přesahem	  v	  České	  republice	  
neexistují.	  	  

Rádi	  bychom	  se	  CTY	  pokračovali	  v	  nadějné	  spolupráci	  s	  českými	  školami,	  univerzitami,	  a	  všemi	  
kterým	  zaleží	  na	  co	  nejlepším	  využití	  potenciálu	  studentů.	  	  Rádi	  bychom	  založili	  českou	  
organizaci	  na	  principech	  CTY	  pro	  celou	  střední	  Evropu.	  	  Tím	  by	  se	  nám	  podařilo	  i	  podstatně	  
snížit	  kurzovné	  a	  tak	  zpřístupnit	  tuto	  příležitost	  všem	  talentovaným	  bez	  ohledu	  na	  finanční	  
možnosti	  jejich	  rodičů.	  	  Aby	  se	  nám	  tato	  práce	  zdařila	  potřebujeme	  finanční	  spoluúčast	  české	  
vlády.	  Náš	  Fond,	  v	  případě	  podpory	  programu	  českou	  vládou	  formou	  stipendií	  českým	  
studentům, je	  připraven se	  podílet	  na	  finanční	  podpoře	  založení	  Centra	  v	  České	  republice.	  

Loni	  v	  květnu	  v	  rámci	  slavnostního	  shromáždění	  České	  učené	  společnosti	  mi	  udělil	  rektor	  prof.	  
Tomáš	  Zima	  Zlatou	  pamětní	  medaili	  Univerzity	  Karlovy	  za	  mé	  celoživotní	  dílo.	  	  Několikrát	  jsem	  
se	  již	  setkal	  s	  našimi	  studenty	  v	  Národní	  budově	  v	  New	  Yorku	  a	  loni	  v	  květnu	  i	  v	  Praze.	  	  Podpořte	  
prosím	  studium	  českých	  studentů	  v	  tomto	  programu.	  	  Zaslouží	  si	  to	  a	  České	  republice	  se	  to	  
mnohokrát	  vrátí.	  

Děkuji	  Vám.	  

Jan	  T.	  Vilček,	  MD,	  PhD,	  Dr.	  h.c.	  
Professor	  of	  Microbiology,	  NYU	  School	  of	  Medicine,	  New	  York,	  NY	  

Cc:	   Profesor	  RNDr	  Jiří	  Bičák,	  DrSc.,	  Předseda,	  Česká	  učená	  společnost	  
Profesor	  Tomáš	  Zima,	  Rektor,	  Karlova	  univerzita	  
Marcel	  Chládek,	  Ministr	  školství,	  mládeže	  a	  tělovýchovy	  	  




