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Pro� by m�la, když nám nefunguje 
zdravotnictví, školství, sociální 
pé�e, ekonomika, atd., tak jak 
bychom si p�áli?



Jak je možné, že více než 15 let po n�žné revoluci a 
po zavedení celé �ady opat�ení, reforem  a nových 
mechanizm� a institucí cílených na dosažení vyšší
kvality a efektivity naší v�dy nepozorujeme zásadní
obrat v kvalit� a efektivit� naší v�dy?



Uplynulých 15 let ukázalo, že v�decká 
komunita reaguje pom�rn� rychle na vn�jší 
podmínky, p�izp�sobuje se jim a v rámci nich 
hledá optimální zp�sob existence.

Komunita tak ovšem ne�iní jako celek, majíc 
na z�eteli zájmy celku, ale jako soubor 
individualit �i malých skupin, z kterých každá 
optimalizuje své pot�eby.



Sou�asnou situaci ve v�d� charakterizuje 
n�kolik tvrzení (jak zevnit� tak i zven�í v�dy), 
která jsou �asto rozumná, ale nedotahují se do 
d�sledk�, anebo vypadají jako rozumná , ale 
ve svých d�sledcích jsou devastující



V�tšina našich v�dc� i v�deckých 
pracoviš� je dobrá

Správn� má být: v�tšina v�dc� je pr�m�rná, proto i 
v�tšina výsledk� je pr�m�rná. Úrove� v�dy ur�ují 
nadpr�m�rné výsledky a tyto výsledky tvo�í v�decké 
osobnosti a jejich v�decké školy.  



Máme málo v�deckých osobností

Bezesporu, tak jako všude jinde. Hledejme je, 
vytvá�ejme podmínky pro jejich r�st, zapojujme 
stávající do výb�ru a formování talent�,  dop�ejme 
jim finan�ní ohodnocení úm�rné jejich p�ínosu 
pro v�du �i instituci



Abychom dosahovali lepších 
výsledk�, musíme „p�itáhnout“ 
v�decké  osobnosti ze zahrani�í

Víme, kde a jaké máme v�decké osobnosti? 
Vytvá�íme jim podmínky srovnatelné s on�mi, které 
jsme ochotni poskytnout zahrani�ním osobnostem?



Talent se prosadí sám

Talent nelze vyp�stovat, talent lze nalézt selekcí 
a šlecht�ním

Pokud chceme talenty získat, musíme být 
ú�astni p�edchozího procesu a musíme talenty 
udržet

Talent, který s prosadí sám, je pro nás v�tšinou 
ztracen



Budoucnost v�dy je ve studentech a 
PhD studentech
Bez student� nelze operativn� mobilizovat síly k �ešení nových 
projekt� v nov� vznikajících oblastech v�dy

Deadlock: na VŠ mají vynikající p�ístup ke student�m, ale nedostatek 
v�deckých osobností, které mají mnoho jiných povinností

Pro Akademii je p�ístup ke student�m ztížen, není tradice  práce se 
studentskými a doktorandskými  týmy  Jeden „náš“ úsp�šn� 
skon�ený PhD student, který
pracuje v našich  stopách, je lepší než 10 publikací  



Mladý, za�ínající v�dec se musí co nejd�íve 
osamostatnit, d�lat sv�j vlastní výzkum

Nelze brát absolutn�, ale je zde  nebezpe�í „zpustnutí“, 
snížení nárok� na vlastní práci 



Je lépe ud�lovat více malých grant� 
než jeden v�tší

Ztrácí se úderná síla,  podporuje koncentraci na
malé izolované cíle, vede k atomizaci výzkumu, 
povinnost udržování kvality výzkumu 
se p�esouvá z v�deckých osobností na grantovou 
agenturu



Všechny výsledky jsou stejn� dobré, pokud k 
jejich dosažení byly použity netriviální 
v�decké metody (byly publikovány v dobrých 
�asopisech)
Devastující ú�inek na elity (egalitá�ství)
Rozdíl mezi frontovou linií a zázemím
Zázemí – zaslíbená zem� pr�m�ru
Vonegut: „kuriózní výrobce d�ev�ných hra�ek“
Pro� dává smysl pracovat na stejných t�žkých 
problémech na více pracovištích



Je t�eba podporovat p�edevším ty v�dní obla-
sti, ve kterých jsme již dokázali, že jsme dob�í

Nebezpe�í zmeškání nástupu nových v�dních disciplin

Nebezpe�í prodlévaní na neperspektivním výzkumu



Když se ponechá �ízení v�dy na v�dce, tak
si to za�ídí tak, aby m�li pohodlný život,
což p�jde na úkor efektivity v�dy

No comments



Vylepšení kvality naší v�dy dosáhneme vymýšlením 
nových forem organizování a financování v�decké 
práce podporující vznik velkých tým� z mnoha 
r�zných pracoviš�
Nelze aplikovat ve všech disciplínách, �asto vede k nepodloženým
nerovnostem v odm��ování
Vede ke fragmentaci p�vodních pracoviš�, k rozm�l�ování jejich 
autority, ke ztrát� jejich vlivu na kvalitu v�decké práce
V�nuje se málo pozornosti tomu, aby výsledky nových pracoviš� 
nebyly pouhým souhrnem výsledk� tým� z p�vodních pracoviš�



Není se t�eba p�íliš znepokojovat starostmi o stav 
v�dy, d�íve nebo pozd�ji EU „p�inutí“ politiky k 
názoru, že v�da je nezbytná a  za�ídí její podporu 
na národní úrovni

Už se d�je, ale kýžené efekty se nedostavují. Namísto nich: 
egalitá�ství a falešné sebeuspokojení uvnit� v�dy, 
„neviditelnost“ v�deckých osobností, jejich pramalá 
podpora, malá �i  žádná autorita v�dy, odstavení v�dc� od 
�ízení, nízké spole�enské pov�domí o v�d�, nástup pav�d, 
poklonkováni celebritám…


