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Hra na badatele, hra na novináře? 

Václav Hořejší 

Vážená slečno Zlámalová, smím se zeptat, kde jste přišla k údajům, jež uvádíte ve svém 

článku Hra na badatele? (HN, 21. července). Konkrétně - jaký máte podklad pro Vaše 

tvrzení:  

"Nejsilnější křik se ozývá z Akademie věd. Přestože se na rozdíl od univerzit může soustředit 

jen na bádání, do uznávaných databází Web of Science se dostane jen 37 procent jejich 

výsledků. Na vysokých školách 54 procent."  

Možná jste se jen nešikovně vyjádřila? Ve skutečnosti nejméně dvě třetiny výsledků z 

Akademie věd jsou těch "impaktovaných", registrovaných WoS.  

Možná jste chtěla říci, že "jen" 37 % všech českých výsledků ve WoS pochází z AV - to je 

pravda, jsme rádi, že na vysokých školách je těch výsledků stále více, ale uvažte, že celá AV 

má tolik zaměstnanců jako jediná univerzita (UK).  

O jaké "exkluzivitě" Akademie věd mluvíte? Víte, že podobné veřejnoprávní neuniverzitní 

výzkumné instituce fungují ve většině vyspělých zemí?  

Víte, že v ČR se věnuje na výzkum a vývoj menší procento hrubého domácího produktu než 

ve většině vyspělých zemí?  

Víte, že v ČR pracuje ve výzkumu a vývoji dvakrát méně lidí (na milion obyvatel) než ve 

vyspělých zemích (a čtyřikrát méně než v Japonsku...)?  

Víte, jak intenzivní je spolupráce mezi ústavy Akademie věd a vysokými školami?  

Víte, že pracovníci AV odpřednášejí (většinou zdarma) na vysokých školách ročně přes 

sedmdesát tisíc hodin?  

Víte, že na ústavech AV se školí přes dva tisíce doktorandů a nejméně tisíc magisterských 

diplomantů?  

Víte, že průměrná citovanost (která je uznávána jako míra kvality a významnosti) publikace z 

AV je 1,3x vyšší, než je český průměr?  

http://hn.ihned.cz/c1-37885910-vaclav-horejsi-hra-na-badatele-hra-na-novinare
http://hn.ihned.cz/c1-37844980-lenka-zlamalova-hra-na-badatele


Víte, že z AV (ve které pracuje 12,5 % českých výzkumných pracovníků) pochází třetina 

všech českých patentů z veřejně financovaného výzkumu?  

Víte, že AV má skoro čtyřikrát méně pracovníků než vysoké školy (a také zhruba pětkrát 

menší celkovou institucionální dotaci)?  

Víte, že průměrná mzda je na AV o dva až pět tisíc korun nižší než na velkých univerzitách?  

Víte, že ústavy AV získávají ročně téměř dvě miliardy z licencí, zahraničních zdrojů, 

zakázek, prodeje publikací, zboží a služeb?  

Víte, že AV prošla v první polovině 90. let dramatickou redukcí (polovina, to jest 22 ústavů 

bylo zrušeno) a že její ústavy jsou každých pět let podrobeny hodnocení mezinárodními 

komisemi? Víte o nějaké jiné instituci, která prošla něčím podobným?  

Opravdu si myslíte, že AV je "slabým místem" české vědy???  

Byla jste se někdy podívat na některém ústavu AV?  

Zvu Vás, abyste se kdykoli přišla podívat třeba na náš krásný nový ústav v krčském areálu 

biomedicínských ústavů AV, kde jsou čtyři další významné ústavy. Rád Vám věnuji několik 

hodin a vysvětlím vše, co Vás bude zajímat.  

Možná si potom přestanete myslet, že si "hrajeme na badatele".  

Jak by se Vám líbilo, kdybychom my o Vás podobně nekvalifikovaně řekli, že si "hrajete na 

novináře"?  
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