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Má vubm pro Českou republiku
smys| investovat do vědy' když
k většině velkfch objevŮ stejně
dojde v zabraničí?

Tato otázka se volmi často opa.
kuje^ Setkávárne se s názorem, že
by nám stačilo' kdybychom kupo.
vali licence a kdybychom se zab!-
vali jenom aplikačním dotahová-
ďm vlsledku ziákladního qfzkumu
a spiš využívali to, co objevili ně-
kde jinde. Já si ale myslím, žr,'to ie
velmi fuátkozraká politika. Tento
názot zastává mnoho politikú, ale
zarím se jim ho bohudík moc neda-
Ťí prosaďt.

V minutosti dďa česká věda wě.
tu ve|ká jména. Znamená to, že
dŤív se investovalo do vědy víc
než dnes?
Ne' tím to rozhodně není. PŤed sto
či padesáti lety však byly náklady'
se lcterfmi se dal světově v1/znam-
nf objev udělat, podstatně menší
než dnes' Tu a tam se někomu po-
vede objevitještě něco pŤekvapivě
dúIežitého' nového, téměŤ zadar-
mo, ale to jsou napro$té vfiimky'

Takže penize jsou dnes určitě
mnohem d ležitější' zvlášé pro
země, které mají určitj hanďcap.
A toje náš pfipad' protožejsme za
čtyŤicet let komunistického reŽimu
skutďně zaostali. Do vědy se sice
dávďo poměrně dost financí' ale bo-
hužel tenkÍát byly dva druhy peněz.
Tzv. měkkfch poněz, českoslovon-
skfch korun, bylo dosl Jenže skoro
všechno, co jsme pofiebovali' se mu-
selo dovážet ze Západu a to bylo po'

ťeba nakoupit za Wrdou měnu, kte-
ré se zoufďe nedostávalo'

Cose od té dobyměni|o?
Získati jsme svobodu, mohli jsme
volně komunikovat s kolegy na Zá-
padě' ďe minimá|ně do roku 1998
jsme na tom s penězi byli mizemě.
Pak se věci začaly měnit a dnes už
finance nejsou hlavním problě-
mem.

Ale tato relativně pŤíznivá situa-
cewánějaklch možná sedm osm
let. NeŽ vyÍoste ''vědecká školď.'
objeví se noví lidé a než se nastar.
ntje celf norn.f směr však trvá vel.
mi dlouho. Já jsem optimista
a myslím si, Že za nějak1/ch deset
či patnáct let.bude. sittlaee-..mno.
hemlepší. hs

pÍíspěvek je součástí pÍírodovědného
magazínu Natura, kterÝ ČRo Leonardo
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