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Občanské sdružení Fórum Věda žije! vzniklo v důsledku nečekaně vyhrocené situace 
v oblasti české vědy a výzkumu v létě 2009, kdy byla nezodpovědnými politickými 
rozhodnutími bezprostředně ohrožena existence Akademie věd ČR. Fórum založili 
mladí vědci a vědkyně z širokého spektra vědních oborů (oblastí věd přírodních, 
technických, společenských i humanitních), kteří si uvědomili nezbytnost vlastního 
aktivního přístupu a zájmu o problematiku vědní politiky ČR. 

Kolizní situaci léta 2009 vyvolaly nekoncepční kroky v oblasti vědní politiky umocněné 
selháním vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Zásadním problémem se 
stala dlouhodobá absence věcné diskuse a nevůle ji vést. RVVI poslední roky naprosto 
nepřijatelným způsobem ignorovala postoje a věcné připomínky odborné veřejnosti. 
Mezi reprezentanty jednotlivých oblastí vědy a výzkumu narůstaly nejistota, napětí 
a vzájemná nedůvěra.

Naším cílem je obnova dialogu a podpora vzájemné komunikace. Je třeba nalézt 
východisko z bludného kruhu konfrontací a zahájit otevřenou debatu o stávající situaci, 
klíčových problémech a potřebách české vědy a výzkumu. Jak v zájmu veřejnosti, 
tak odborníků samotných je systém výzkumu a vývoje optimalizovat a zefektivnit. 
Žádoucím je ovšem volit takové kroky, které k tomuto cíli povedou. 

V létě 2009 jsme uspořádali několik protestních akcí a happeningů. Již déle než rok 
se snažíme podpořit komunikaci mezi vědci, vládními a nevládními organizacemi 
a veřejností, podněcovat otevřenou diskusi o vědní politice a reformě vědy a výzkumu 
v ČR a popularizovat výsledky vědecké práce. V roce 2010 jsme zorganizovali několik 
diskusí na aktuální témata (Vize pro českou vědu, Věda ve společnosti, Výzkum 
a inovace. Spojenci, či rivalové?).

Praha 21. října 2010, o. s. Fórum Věda žije!





VědcI NA ulIcI – PlOdy ČeSKé Vědy

Prostřednictvím fotografií vstupují tváře českých vědců a vědkyň do veřejného 
prostoru, a kolemjdoucí tak netradiční formou upomínají na poslání a význam vědy 
pro společnost. Když bylo v uplynulém roce třeba bránit vážně ohroženou budoucnost 
kvalitní české vědy, stala se právě ulice českým vědcům a vědkyním dočasným 
útočištěm. Nyní se do prostoru ulice vydávají v umělečtějším pojetí a s nadějí, že vědu 
v této zemi v budoucnu nečeká osud „na ulici“.

Fotografie zachycují přední české odborníky, badatelky a badatele rozmanitého 
zaměření. Svým celoživotním působením na širokém poli vědních oborů tito lidé 
přispívají k tvorbě společenských hodnot. Jejich společnými rysy jsou nezištná 
motivace, talent, zvídavost, vynalézavost a kreativita. Bylo by možné je označit za 
posádku vlajkové lodi české společnosti plující – za optimálních povětrnostních 
podmínek – směrem k lepší budoucnosti. Výsledky vědeckého a akademického 
působení obohacují společnost nejen ekonomicky, ale též kulturně a eticky. Vzdělanost 
a kulturnost české společnosti jsou garancemi kvalit života v této zemi, její mezinárodní 
prestiže a možného přínosu evropě i světu.

Každý z portrétovaných si dle svého zvolil kus ovoce poukazující na plodnost tvůrčí 
práce. Všem byla položena otázka: Jaké plody by měla v budoucnu přinášet česká věda 
a jak by se měla šlechtit? Pestrá mozaika odpovědí obsahuje kromě jednotlivých názorů 
na úlohu vědy ve společnosti a její současnou situaci též řadu autentických osobních 
poselství. Věříme, že tato sdělení shledáte zajímavými a že vám budoucnost české vědy 
nezůstane lhostejnou!



MIleNA BARtlOVá

Jaké  plody by měla v budoucnu přinášet česká 
věda a jak by se měla šlechtit?

Plodem české vědy by měla být především naléhavě 
potřebná kultivace české společnosti. Vědci nejsou 
andělé a dokážou se dát i do temných služeb, ale 
poctivě provozovaná věda jakéhokoli oboru (!) má 
silný vedlejší efekt právě ve všeobecném pozvedání 
smyslu pro smysl věcí a vyšší princip mravní. Když 
bude česká věda schopna v rámci evropské a světové 
spolupráce a tvůrčí konkurence vyprodukovat k tomu 
ještě něco prakticky užitečného a prodejného, tím 
lépe. takovou vědu mohou ovšem šlechtit jen ti, kdo 
sami jsou šlechetní. Začarovaný kruh lze rozetnout jen 
tak, že si do čela postavíme ty, kdo takoví už nyní jsou. 
těch ostatních se musíme radikálně zbavit, jinak bude 
jen hůř.

luděK BROŽ

Jaké  plody by měla v budoucnu přinášet česká 
věda a jak by se měla šlechtit?

Věda by měla v dlouhodobém měřítku nejen přispívat 
k ekonomické a kulturní prosperitě celé společnosti, 
ale také se aktivně účastnit široké veřejné debaty 
o tom, co je tou kýženou prosperitou a jakou cenu 
jsme za ni ochotni platit. Česká věda potřebuje více 
prostředků, ale také konkurence...

VáclAV cíleK

Jaké  plody by měla v budoucnu přinášet česká 
věda a jak by se měla šlechtit?

V tomto často iracionálním a manipulovaném světě 
by věda měla fungovat jako strážce obecné racionality 
a prohlubovat naše vztahy k věcem, přírodě, vesmíru 
a nám samým. Měla by dávat odpovědi na otázky, 
které potřebujeme znát.

Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (*1958), 

vystudovala dějiny umění na Karlově univerzitě 

a věnuje se středověkému umění u nás i ve 

střední Evropě, metodologii oboru a jeho dějinám. 

Praktické využití její práce nelze nijak změřit. 

Je jím totiž obohacování lidských životů o další 

rozměry. Pracovala dlouho v Národní galerii 

v Praze, před 13 lety začala učit na vysoké škole. 

Působí v Semináři dějin umění Masarykovy 

univerzity a též v Collegium Europaeum 

(Filosofická fakulta UK – Filosofický ústav  

AV ČR). Její přednášky studenti rádi navštěvují 

a publikace lidé rádi čtou. Uznání dosahuje více 

v zahraničí  (byla pozvána ke stipendijnímu pobytu 

ve Wissenschaftskolleg Berlin a k hostování na 

Humboldtově univerzitě) než doma, kde její práce 

část kolegů rozčiluje. 

Dr. LUděK BRož (*1975), po studiu etnologie 

na FF UK odešel do Velké  Británie, kde získal 

doktorát v sociální antropologii na Cambridgeské 

univerzitě. od roku 2008 pracuje v Max Planck 

Institute for Social Antropology a přednáší 

na universitě Martina Luthera v německém 

Halle. dlouhodobě se specializuje na oblast 

jihozápadní Sibiře, kde se zabýval například 

rolí náboženství v post‑sovětské transformaci 

a změnou příbuzenských systémů původních 

obyvatel. V současnosti studuje změny životního 

stylu obyvatel Sibiře na případu rozmachu 

vnitrosibiřského turismu.

rnDr. VáCLAV CíLEK, CSc. (*1955), vystudoval 

hornickou průmyslovku v Příbrami, kde chtěl  

zůstat po zbytek života jako důlní dozorce,  

štajgr. Nicméně dokončil studia na Přírodovědecké 

fakultě UK, obor ložisková geologie. Ve svém 

pracovním životě se věnoval studiu měsíčních 

hornin, hydrotermálním ložiskům a posléze krasu. 

Tato studia jej přivedla k poznávání české krajiny 

v rámci jejích klimatických a antropogenních 

změn. Publikuje odborné články, analytické eseje, 

píše knihy, učí na několika fakultách. Pracuje 

v Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i.



ReNAud deJARNAc

Jaké plody by měla v budoucnu přinášet česká 
věda a jak by se měla šlechtit?

czech science has the same problem as science in 
every country in the world. Governments want to 
have state-of-the-art research centers and high-tech 
laboratories to compete with other countries, at 
the lowest price, without giving the financial and 
intellectual supports they really needs. Formation of 
young scientists is the most important, and I believe 
that in this domain czech Republic is not behind any 
top countries, but attracting students to research paths 
is a big issue here. efforts should be made in that way, 
especially in matter of salaries, where the gap compare 
to industry is too large.

luBIcA GRAuSOVá

Jaké plody by měla v budoucnu přinášet česká 
věda...

Česká věda by měla přinášet nejenom nové poznatky 
v přírodovědných a humanitních oborech, ale taky 
vést mladé lidi k zájmu o poznávání a vzdělávání se.

... a jak by se měla šlechtit?
Rozhodně by se neměly krátit finanční dotace pro 
vědu. Myslím si, že by se věda v jakémkoli oboru 
měla více medializovat, zdůraznit, proč je česká věda 
důležitá a jaké následky by měl její zánik. Vzdělanost 
českého národa není důležitá jen pro národ samotný, 
ale také určuje úroveň našeho zařazení ve světě. 
Vzdělanost dále zjemňuje duši člověka a v konečném 
důsledku vede k vyšší morální úrovni lidské 
společnosti.

Dr. RENAUd dEJARNAC (*1975, France) studied 

Theoretical Physics in the Sciences Faculty  

of Montpellier, France. Then got specialized  

in Plasma Physics applied to Thermonuclear 

Fusion with a Phd. made on the Tore Supra 

tokamak at the CEA Cadarache, France. He is now 

an employee of the Institute of Plasma Physics  

of AV CR in Prague, where he went  

for a post‑doctoral in 2005. He is working on 

numerical simulations and is in charge of one 

edge plasma diagnostic in the CoMPASS tokamak.

rnDr. ĽUBICA GRAUSoVá, Phd. (*1980), 

vystudovala biochemii na Přírodovědecké 

fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. 

Postgraduální studium absolvovala na 

Přírodovědecké fakultě UK (výkonným 

pracovištěm byl Fyziologický ústav AVČR) v Praze 

v roce 2008. Náplní jejího postgraduálního studia 

byl výzkum nanostrukturovaných biomateriálů 

pro regeneraci kostní tkáně. Nyní pracuje na 

Fyziologickém ústavu AVČR v Praze jako vědecká 

pracovnice na odd. růstu a diferenciace buněčných 

populací, které se zabývá inženýrstvím kostní 

a cévní tkáně. Věnuje se výzkumu uhlíkových 

nanočástic, zejména nanodiamantových filmů, 

perspektivních pro regeneraci kostní tkáně. 



JIří GRyGAR

Jaké  plody by měla v budoucnu přinášet česká 
věda a jak by se měla šlechtit?

Česká věda by se měla šlechtit podporou 
středoškolských učitelů přírodních, technických 
i humanitních věd, kteří by soustavně vyhledávali 
talenty mezi svými studenty a podněcovali je ke 
studiu příslušných oborů na vysokých školách. 
tam a v Akademii věd by měly významné osobnosti 
mít volnou ruku, aby mohly tyto talenty zapojit do 
tvůrčí vědecké práce už v průběhu studií a posléze 
v doktorandského studiu. Pak budou plody české vědy 
hojné, chutné a šťavnaté a Česko prodělá nevídaný 
hospodářský vzestup.

tOMáš HAlíK

Jaké  plody by měla v budoucnu přinášet česká 
věda a jak by se měla šlechtit?

Česká věda by měla maximálně využívat a kultivovat 
nejvzácnější poklad společnosti – kvalitní mozky. 
Vědci by neměli zůstat izolováni ve „věžích ze slonové 
kosti“ své úzké specializace, měli by se zajímat také 
o filosofické a etické aspekty vědy, navazovat dialog 
napříč obory a cítit odpovědnost také za celkový stav 
společnosti a její kulturně-morální klima. 

rnDr. JIří GRyGAR, CSc. (*1936), studoval fyziku 

na MU v Brně a astronomii na MFF UK v Praze, 

zabýval se postupně výzkumem meteorů  

a komet, interagujících dvojhvězd, dálkovým 

průzkumem Země a astročásticovou fyzikou. 

Pracuje v Centru částicové fyziky Fyzikálního 

ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze. Věnuje se též 

popularizaci astrofyziky a obraně kritického 

vědeckého myšlení v klubu Sisyfos. 

Prof. PhDr. ToMáš HALíK, Th.d. (*1948), profesor 

sociologie Univerzity Karlovy a prezident 

České křesťanské akademie, člen Evropské  

akademie věd a umění. Působí v Ústavu 

filosofie a religionistiky FF UK, zaměřuje se na 

sociologii a filosofii náboženství a na otázky 

mezináboženského a mezikulturního dialogu. 

Po roce 1990 přednášel na řadě univerzit 

v Evropě, USA, Kanadě, Jižní Americe a v Asii, 

byl hostujícím profesorem mj. na univerzitách 

v oxfordu, Cambridge a Harvardu. Jeho 

knihy jsou překládány do řady jazyků; za 

vědecko‑pedagogickou a literární činnost 

a podporu tolerance a duchovní svobody získal 

řadu prestižních cen doma i v zahraničí.



PAVel HOBZA

Jaké  plody by měla v budoucnu přinášet česká 
věda a jak by se měla šlechtit?

Věda jako součást národní kultury by měla vést 
k povznesení a kultivaci celé společnosti. Podpora 
základního výzkumu v kombinaci s cílenou 
a promyšlenou podporou aplikovaného výzkumu by 
měly vést k dalším nepřehlédnutelným výsledkům, 
jako byly kontaktní čočky O. Wichterleho a antivirální 
látky A. Holého, kterými česká věda obohatila celé 
lidstvo. Kultivace vědy je však nepředstavitelná bez 
koncepční a široké podpory vzdělání.

MIcHAl HOceK

Jaké  plody by měla v budoucnu přinášet česká 
věda... 

Plody excelentního základního výzkumu musejí být 
publikace ve špičkových mezinárodních časopisech 
a vědci by měli odhalovat i aplikační potenciál 
nových objevů a propojovat projekty s aplikovaným 
výzkumem (pozor, neplést se „zlepšovacími návrhy“, 
které nesmějí být financovány státem na úkor vědy 
a výzkumu!).

...a jak by se měla šlechtit?
Strom české vědy se musí radikálně prořezat, odstranit 
neplodné větve, vyhubit škůdce a plevel, a naopak 
naroubovat mladé nové výhonky, které ponesou 
v budoucnosti lepší plody. Odvážné a rigorózní 
hodnocení vědeckých týmů ve všech typech institucí 
a následná výrazná diferenciace ve financování 
kvalitních a průměrných týmů musí být prvním 
krokem. Na místo zrušených podprůměrných týmů 
a ústavů vyhlásit mezinárodní konkurzy na vznik 
skupin nových.

Prof. rnDr. PAVEL HoBZA, drSc. (*1946) vystudoval 

Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT 

a kandidátskou disertaci na téma nekovalentní 

interakce (školitel Rudolf Zahradník) ukončil 

v roce 1973 v Ústavu fyzikální chemie ČSAV. Na 

téma nekovalentních interakcí publikoval více 

než 350 publikací a 3 knihy. Mezi nejdůležitější 

výsledky patří objev nepravé vodíkové vazby 

a úloha patrových interakcí aromatických systémů 

stabilizovaných disperzními silami pro určení 

struktury a následně funkce biomakromolekul jako 

dNA a proteiny. V posledních letech se společně 

se svým týmem intenzivně věnuje počítačovým 

návrhům nových léků.

doc. Ing. MICHAL HoCEK, drSc. (*1969), 

vedoucí seniorského vědeckého týmu  

v ÚoCHB AV ČR se zaměřením na syntetickou, 

bioorganickou a medicinální chemii nukleosidů, 

nukleotidů a nukleových kyselin. Výzkum jeho 

týmu složeného z 12 Ph.d. studentů  

a 3 postdoktorských stážistů zahrnuje vývoj 

nových nukleosidových cytostatik, studium 

molekulárního mechanismu dNA polymeráz 

a konstrukci funkcionalizovaných nukleových 

kyselin pro aplikace v chemické  biologii 

a diagnostice. Přednáší bioorganickou chemii na 

VšCHT. Je autorem 110 publikací  

s 930 nezávislými citacemi, h‑index 25. ocenění: 

Cena Alfreda Badera (1999), Cena AV ČR pro 

mladé vědecké  pracovníky (2004), Wichterlova 

prémie (2004). 



ANtONíN HOlý

Jaké  plody by měla v budoucnu přinášet česká 
věda a jak by se měla šlechtit?

Od vědy se obecně očekává, že přinese nové objevy 
a poznatky, které – převedeny do praxe – budou 
sloužit v celém rozsahu vědních oborů k užitku 
všem. A nejen to. Měla by přinášet uspokojení 
z práce a uznání i samotným vědcům, kteří to nemají 
(a nikdy neměli) nijak lehké. Stálá nejistota a boj 
o holou existenci, stejně jako neustálé marné pokusy 
o objektivní kvantifikaci jejich úsilí, jim v práci příliš 
nepomáhají.

ONdřeJ HRušáK

Jaké plody by měla v budoucnu přinášet česká 
věda a jak by se měla šlechtit?

Potřebujeme vědu, která přináší původní myšlenky 
a je uznávaná ve světě. Různé obory vyžadují 
různý způsob hodnocení. Pro většinu přírodních 
věd – přinejmenším pro biomedicínu – platí, 
dobrou instituci poznáme podle článků v kvalitních 
časopisech. Je smutné, že rozdělení peněz podle 
loňského způsobu respektovalo kvalitu časopisů 
a autorský podíl na publikacích jen částečně. Máme 
dvě možnosti: 1.) přiblížit se v přírodních vědách 
spravedlivému jednoduchému systému, kdy výše 
peněz bude úměrná impact factoru děleným počtem 
autorů, nebo 2.) pověřit „komisi moudrých“, aby 
peníze rozdělila. Je mi líto, že variantu 2.) prosazují 
vedle různých podvodníků i někteří dobří vědci. 
Alternativa „komisí moudrých“ znamená, že se 
opět vrátíme k systému leštění klik – v tom případě 
doporučuji mosaz.

Prof. rnDr. antonín Holý, drSc. (*1936), 

organický chemik, je jedním z nejúspěšnějších 

českých vědců současnosti. K jeho nejznámějším 

objevům patří léky pro pacienty trpící nemocí 

AIdS nebo virovou hepatitidou typu B. V Ústavu 

organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., se 

zabývá chemií analogů složek nukleových kyselin, 

přednáší na univerzitách a vysokých školách a na 

řadě zahraničních pracovišť. osm let strávil ve 

funkci ředitele ÚoCHB AV ČR. Je držitelem  

60 patentů a spoluautorem 600 vědeckých prací. 

Počet citací jeho publikací přesahuje 10000, což 

ho řadí k nejúspěšnějším světovým chemikům. 

Jeho práce byla mj. oceněna čestnými doktoráty 

univerzity v Manchesteru, Univerzity Palackého 

v olomouci či VšCHT, descartovou cenou 

Evropské Unie za vědecký výzkum, členstvím 

v Učené společnosti ČR atd. atd.  

*pozn. o. s. Věda žije!: Nepodařilo se nám najít 

termín, kdy pana profesora vyfotografovat 

s jablkem symbolizujícím plody české vědy, v jeho 

případě snad s celou nůší. A tak přikládáme 

alespoň symbolicky jablka opravdová...

doc. MUdr. oNdřEJ HRUšáK, Ph.d. je 

imunolog, zabývá se diagnostikou a výzkumem 

leukémií a poruch imunity zejména dětského 

věku. V laboratoři (CLIP Cytometrie) Kliniky 

dětské hematologie a onkologie, kterou vede, 

zkoumají leukémie i defekty imunity pomocí 

molekulárně biologických, genomických, ale 

i třeba epidemiologických metod. V době pořízení 

snímku je děkanem 2. lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy. Prosazuje kvalitní vědu i výuku na fakultě, 

která se během posledních let stala nejoblíbenější 

lékařskou fakultou v ČR.



HeleNA IllNeROVá

Jaké plody by měla v budoucnu přinášet česká 
věda a jak by se měla šlechtit?

Věda v Česku by měla přinášet hlavně české plody, tj. 
naše originální příspěvky do světové studnice poznání 
i naše inovativní nápady potřebné pro společnost. 
Rozhodně bychom neměli vědecké výsledky pouze 
přebírat, ale sami se musíme podílet i na jejich 
vytváření. Aby plody české vědy byly dobré, musíme 
pěstovat i strom, na kterém rostou. dostatečná zálivka 
stromu je jen jednou z podmínek jeho růstu. Strom 
bude silný jen tehdy, spojí-li se v něm různé subjekty 
vědy a výzkumu v naší zemi. Musíme vyhledávat 
a podporovat všechna ohniska dobré vědy. A hlavně 
musíme vytvářet inspirativní vědecké prostředí, 
založené nejen na soutěži, ale zejména na spolupráci 
dobrých vědců. Prostředí do kterého se budou z ciziny 
vracet naši mladí badatelé i ve kterém rádi zakotví 
zahraniční vědci.

PAVel JuNGWIRtH

Jaké  plody by měla v budoucnu přinášet česká 
věda a jak by se měla šlechtit?

Plody české vědy by měly být kvalitní, chutné 
a voňavé. Nejde ani tak o to, zda to budou více jablka 
nebo hrušky, podstatné je, aby jejich úroveň byla 
mezinárodně srovnatelná a aby ty nejlepší patřily ke 
světové špičce. K tomu je třeba o vědu dlouhodobě 
pečovat, pravidelně zalévat dostatkem prostředků 
a s rozmyslem prořezávat, aby životaschopné mohlo 
růst a neživotaschopné bylo postupně odříznuto.

Prof. rnDr. Helena illnerová, drSc. (*1937) 

vystudovala biochemii na Přírodovědecké fakultě 

UK. Pracovala ve Fyziologickém ústavu ČSAV, 

od r. 1993 AV ČR. Nyní je emeritní vědeckou 

pracovnicí tohoto ústavu i AV ČR. Vybudovala 

se svými spolupracovníky obor chronobiologie 

v českých zemích, tj. nauku o časovém systému 

v živých organismech. Její laboratoř byla první či 

patřila k prvním, které zjistily, že tvorba hormonu 

v epifýze závisí na délce světlé části dne, tj. na 

roční době, že biologické hodiny v mozku, které 

tuto tvorbu řídí, jsou také modulovány délkou dne 

a slouží tedy nejen jako denní časový program, 

ale i jako kalendář, a dále že tyto hodiny nejsou 

jednotný celek, ale skládají se ze dvou či více 

oscilátorů. V letech 1993–2001 byla Helena 

Illnerová místopředsedkyní a v letech 2001–2005 

předsedkyní AV ČR. V letech 2001–2007 byla též 

členkou European Research Advisory Board, 

poradního výboru evropského komisaře pro 

výzkum. V současnosti je předsedkyní Učené 

společnosti ČR, České komise pro UNESCo, 

Komise pro etiku vědecké práce v AV ČR a členkou 

více rad, např. vědecké rady AV ČR či UK.

doc. Mgr. PAVEL JUNGWIRTH, CSc. (*1966), 

se zabývá molekulovým studiem vody 

a roztoků s biochemickými a atmosférickými 

aplikacemi. Publikoval již přes 170 původních 

prací v prestižních mezinárodních časopisech 

(včetně Science). Za svou práci dostal řadu 

ocenění, nejnověji Spiers Prize od britské 

Královské chemické společnosti. V roce 2009 byl 

jedním ze dvou vědců z postkomunistických zemí 

vybraných časopisem Nature na medailon k 20 

letům po pádu železné opony.



MARcelA lINKOVá

Jaké  plody by měla v budoucnu přinášet česká 
věda a jak by se měla šlechtit?

Myslím, že vědci a vědkyně a lidé odpovědní za 
vědní politiku musí do budoucna nově promyslet 
svůj vztah k občankám a občanům a ke světu. Je 
nutné uvažovat o tom, jaký dopad má nebo může 
mít konkrétní bádání na náš svět – životní prostředí, 
lidská těla a vztahy ve společnosti. Věda nás ovlivňuje 
prakticky na každém kroku, ale jen málo je nucena 
nést odpovědnost za svoje dopady. druhá věc, která 
by se dle mého názoru měla šlechtit, je genderová 
rovnost ve vědě – nastavení institucí, kariérních 
řádů a předpokladů pro vědeckou práci ženy často 
znevýhodňuje, ženy se jen málo mohou účastnit 
rozhodování o směřování vědy, evropské statistiky 
ukazují, že vědkyně mají nižší platy než vědci. Oba 
aspekty se vlastně týkají rozvoje demokratičnosti vědy 
a nového vyjednání slova odpovědnost.

JANA MuSIlOVá 

Jaké plody by měla v budoucnu přinášet česká
věda a jak by se měla šlechtit?

Česká věda je jabloň, která vždy ponese dobré ovoce, 
bude-li šlechtěna dobrými štepy, pravidelně zalévána  
a zbavována škůdců.

Mgr. MARCELA LINKoVá (*1974), díky vášni pro 

anglický jazyk studovala u výjimečných lidí na 

katedře anglistiky a amerikanistiky na FF UK 

a na Suffolk University v Bostonu. dnes pracuje 

na doktorátu v oboru sociologie na FSV UK na 

téma veřejné vykazatelnosti vědy a vědních politik. 

V Sociologickém ústavu AV ČR se kromě výzkumu 

vlivu genderu na výzkumné dráhy a fungování 

vědeckých institucí věnuje projektu na zvýšení 

genderové rovnosti a zlepšení postavení žen ve 

vědě. Ke svému životu potřebuje filmy, umění, 

tanec a hudbu.

Prof. rnDr. JANA MUSILoVá, CSc.,  nar. 1948, 

profesorka obecné fyziky a matematické fyziky,  

vystudovala fyziku pevných látek  

a učitelství matematiky a fyziky pro střední školy 

na Masarykově univerzitě. Je prorektorkou 

Masarykovy univerzity pro vědu a výzkum, členkou 

Akademického sněmu AV ČR a Vědecké rady  

AV ČR. Její současný odborný zájem je soustředěn 

do oblasti geometrické analýzy, variačního počtu 

a fyzikálního vzdělávání. Při svém působení 

místopředsedkyně odborné skupiny organizace 

výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty 

českých matematiků a fyziků se věnuje zejména 

problematice hodnocení výzkumu.



Ing. VERoNIKA PoLáKoVá, Ph.d. (*1982), 

vystudovala biochémiu na Slovenskej technickej 

univerzite v Bratislave, popri štúdiu pracovala na 

Ústave experimentálnej onkológie. donedávna sa 

zaoberala polymorfizmami v génoch bunkového 

cyklu, na toto téma publikovala rad článkov 

v renomovaných časopisoch. Momentálne 

analyzuje metylačné profily promótorových oblasti 

mismatch génov a ich expresné profily u pacientov 

a myší s kolorektálnym karcinómom. Prednášala 

na významných zahraničných konferenciách (dNA 

Repair 2006 a European Biomarkers Summit 

2008). V septembri odchádza na postdoktorskú 

stáž na univerzitu v oxforde.

VeRONIKA POláKOVá

Jaké  plody by měla v budoucnu přinášet česká 
věda a jak by se měla šlechtit?

Veda skúma problemy, hlada riešenia a prináša 
poznanie. Prispieva k zušlachtěniu celej spoločnosti. 
K jej zušlachtěniu prospeje jedině to, ak neprestane 
mať na zreteli svoje prvotne poslanie.

BlANKA říHOVá

Jaké plody by měla v budoucnu přinášet česká 
věda a jak by se měla šlechtit?

Plody vytváří každá rostlina pokud úspěšně odkvete. 
A úspěšně odkvete jen pokud na ty květy hojně 
a včas nasadí a po ruce jsou i nezbytní opylovači. 
A na květy nasadí pokud k tomu má dobré podmínky 
t.j. vhodnou půdu, dostatek vláhy a přiměřené 
množství sluníčka. A z toho lze odvodit jake plody 
by měla česká věda v budoucnu přinášet. Pokud nám 
nestačí pláňata, musí pro to profesinální zahradníci 
a případně i drobní zahrádkáři něco udělat. tak 
především připravit půdu což, přeloženo, znamená 
mít kde ty budoucí rostlinky pěstovat. Čím více míst 
k pěstování tím lépe protože každá rostlinka chce 
svoje. Jedné se daří v Krkonoších a jiné v polabí. Pak 
je třeba ty rostlinky vybrat a pečovat o ně. A tady 
už u příměrů končíme. Nikdo jiný než stát a jeho 
vláda nerozhodne, kolik ji stačí pláňat (a sem řadím 
i vládní  zodpovědnost za kvalitu výuky, a to na všech 
úrovních, vysokoškolskou pak obvzláště) a kolik 
chce vypěstovat kvalitních plodů. Moje zkušenost se 
studenty mluví jednoznačně. Rostlinky, a to velmi 
kvalitní, máme. Potřebují prostředí (které by si měli 
sami zvolit) a trvalý kvalitní dohled.

Prof. rnDr. BLANKA říHoVá, drSc. (*1942) 

je absolventkou Přírodovědecké fakulty UK, 

specializace mikrobiologie. Práce a studium 

na Mikrobiologickém ústavu ČS AV ji dovedli 

k doktorátům v roce 1969 a v roce 1993. 

Následovala habilitace na 2. LF UK pro obor 

imunologie a jmenování profesorkou imunologie 

na UK v Praze. Pravidelně přednáší  

na PřF UK a 1.LF UK. Vychovala řadu studentů. 

Ve spolupráci s týmem prof. Ulbricha z Ústavu 

makromolekulární chemie AV ČR se věnuje vývoji 

moderní generace protinádorových léčiv. V tomto 

oboru získali celosvětové uznání. Téměř osm let 

byla ředitelkou Mikrobiologického ústavu AV ČR. 

Je nositelkou řady ocenění včetně Ceny Inventia 

Česká hlava, mimořádná profesorka farmacie 

a farmaceutické chemie University of Utah, Salt 

Lake City, USA. Kromě vědy se věnovala i rodině. 

Má dvě, profesně úspěšné, dcery a zatím dvě 

vnoučata.



IReNA SMetáČKOVá

Jaké plody by měla v budoucnu přinášet česká 
věda a jak by se měla šlechtit?

Věda může být zdrojem pozitivních změn ve 
společnosti, protože má charakter motoru a zrcadla (v 
závislosti na typu poznání). Bohužel v českém prostředí 
takovou úlohu, podle mých zkušeností, spíše nezastává. 
Aby ji mohla plnit, považovala bych za přínosné: 
aby se investovalo do podmínek pro vědeckou 
práci, které dovolují generovat originální nápady; 
aby se skutečně respektovaly a vzájemně poznávaly 
jednotlivé vědecké obory; aby byla zdůrazňována 
společenská zodpovědnost vědy a nebyla znevažována 
sociální angažovanost vědců a vědkyň; aby politická 
reprezentace činila svá rozhodnutí na základě znalosti 
věcí, které jim může nabídnout věda. 

IRENA SMETáČKoVá (*1976) – vystudovala obor 

sociologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy 

a obor psychologie a pedagogika na Pedagogické 

fakultě téže univerzity. Získala doktorát v oboru 

pedagogická psychologie. V současné době 

vyučuje na katedře psychologie Pedagogické 

fakulty UK. Zaměřuje se zejména na problematiku 

školní socializace, genderových nerovností ve 

vzdělávání a vývoje genderové identity v prostředí 

školy. Realizovala několik výzkumů a projektů 

s širokým dopadem na pedagogickou praxi. 



PetR SVOBOdA

Jaké  plody by měla v budoucnu přinášet česká 
věda... 

Česká věda by měla naplňovat své poslání za účelem 
naplnění cílů a přinášet tak plody odpovídající 
vědecké a odborné výkonnosti pracovišť a jejich 
vědeckých pracovních útvarů a s tím souvisejících 
činností na základě dosahovaných výsledků, 
aktuálních trendů světové vědy a společensko-
ekonomických preferencí oceňovaných pomocí 
systému peer review a multikriteriálního hodnocení 
v zájmu trvalého důrazu na budování kompetence, 
zvyšování kvality vědecké práce a na posilování 
mezinárodní konkurenceschopnosti pracovišť včetně 
kvalitního naplňování dalších funkcí vědeckých 
pracovišť daných příslušnými legisl. předpisy.

... a jak by se měla šlechtit?
Nemilosrdným ořezáním moci lidí, jejichž rozhled 
nepřesahuje sčítání řádků a sloupečků v tabulkovém 
procesoru... A vytvořením takových pracovních 
podmínek, aby provozování vědy v ČR stálo 
schopným zahraničním kolegům alespoň za úvahu...

MONIKA VIléMOVá

Jaké plody by měla v budoucnu přinášet česká 
věda a jak by se měla šlechtit?

Z obecného hlediska platného pro všechny vědní 
obory je nejdůležitějším „plodem“ výchova mladých 
vědců. Začlenění mladých lidí do výzkumných ústavů 
a jejich spolupráce se zkušenými vědeckými autoritami 
na domácí a mezinárodní úrovni je nejlepším 
způsobem šlechtění české vědy. takové plody se 
potom postarají o úspěch českého výzkumu...

Ing. MoNIKA VILéMoVá – vystudovala Fakultu 

jadernou a fyzikálně inženýrskou, zaměření 

Stavba a vlastnosti materiálů. V letech 2007–2008 

působila na Center for Thermal Spray Research, 

Stony Brook University, USA.V současné 

době se těší z práce v oddělení materiálového 

inženýrství Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, kde 

se jako zaměstnanec a doktorand věnuje studiu 

unikátních plasmově nanášených vrstev (tzv. 

nástřiků). Zaměřuje se na studium adhezního 

porušování těchto materiálů při různých 

způsobech zatěžování. Poznatky výzkumu 

přispějí k pochopení chování nástřiků v technické 

praxi, tj. oddálení či úplnému zamezení selhání 

nástřiků a tedy ztráty jejich ochranné funkce, 

vývoji odolnějších nástřiků a prodloužení životnosti 

součástí s nástřiky.

Petr SvoBoDa, Ph.D.(*1974), vystudoval 

Přírodovědeckou fakultu UK, pak odjel do 

Philadelphie, kde v roce 2002 obhájil doktorát 

z buněčné a molekulární biologie. Potom tři roky 

pracoval v Basileji. od roku 2007 vede oddělení 

epigenetických regulací v Ústavu molekulární 

genetiky AV ČR, v. v. i., a vyučuje na PřF UK. 

Zabývá se především post‑transkripčními 

mechanismy kontroly genové exprese a procesem 

reprogramování dNA oplozeného vajíčka, 

aby se z něj mohl vyvinout celý organismus. 

Věnuje se záležitostem týkajícím se Ph.d studia 

v biomedicíně, jehož kvalitu se snaží zvyšovat. 

Má ženu a dvě malé děti. Také má rád samuraje, 

stavbu hradů z písku a cestování na moři. 



RudOlF ZAHRAdNíK

Jaké  plody by měla v budoucnu přinášet česká 
věda a jak by se měla šlechtit?

Kéž věda napomůže zdejšímu společenství k přechodu 
k opravdu civilizované a opravdu kulturní, 
demokratické společnosti. Nechť do budoucna 
reprezentují zdejší vědu ti nejzdatnější ze zdatných! 
V laboratoři jsem po léta ctil užitečné heslo: Fakta bez 
teorie jsou chaos, teorie bez fakt je fantazie. 

Prof. Ing. RUdoLF ZAHRAdNíK, DrSc., 

dr. h. c. (*1928), chemik, čestný předseda AV ČR, 

profesor UK.

pozn. VĚDA ŽIJE: Těch pár slov výše 

o vlastní osobě je vše, co nám pan profesor o sobě  

řekl. Myslíme si, že u gentlemana jeho formátu je 

škoda nezmínit více, a tak doplňujeme několik – 

jistě inspirujících – informací:

Vystudoval VšCHT v Praze, zabýval se zejména 

teoretickou kvantovou chemií, konkrétněji teorií 

molekulárních orbitalů, teorií chemické reaktivity, 

slabými mezimolekulárními interakcemi aj. Je 

autorem více než 300 odborných článků a asi 

desítky odborných knih. V roce 1993 byl zvolen 

předsedou AV ČR a v této funkci působil do roku 

2001. Během své kariéry získal řadu ocenění, 

mimo jiné čestné doktoráty na univerzitách 

v Pardubicích, drážďanech a Washingtonu. V roce 

1999 mu papež Jan Pavel II. udělil vyznamenání 

Pro Ecclesia et Pontifice. V roce 2003 obdržel 

z rukou francouzského premiéra vyznamenání 

Chevalier dans l ordre des Palmes Académiques. 

Také byl členem skauta a obdržel junácký 

bronzový kříž. Ve funkci předsedy AV se angažoval 

zejména proti snahám o byrokraticko‑politická 

a jednostranně tržní hodnocení vědeckých 

výsledků, neberoucím v úvahu zásadní rozdíly 

mezi vědními obory a nesouměřitelnost různých 

typů badatelských výsledků. Na Akademickém 

sněmu roku 2000 shrnul svou sedmiletou 

aktivitu ve funkci předsedy AV ČR jako „usilování 

o náležitou pozici vědy a vzdělanosti ve společnosti 

a úsilí spojené s náležitým legislativním 

postavením badatelství a vzdělávání“. 

Připomínáme – psal se rok 2000! Po deseti letech 

nejen občanské sdružení  Věda žije! upozorňuje na 

ty samé problémy…
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