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Osm let v ČR existuje systém
hodnocení vědy lidově zvaný
„kafemlejnek“. Měl zajistit
financování vědeckých institucí na
základě skutečně dosažených
výsledků, nikoliv schopnosti jejich
představitelů vyjít s politiky, kteří
jsou zrovna u moci. Dobré úmysly
však často dláždí cesty do pekel
a tam, tvrdíme, se pomalu vinou
kafemlejnku ubírá i česká věda.

LUDĚK BROŽ, FILIP VOSTAL

T
ezi se pokusíme ilustrovat na
příkladu Univerzity Karlovy
(dále UK). Naši přední uni-
verzitu jsme si vybrali proto,
že kvalita vědy, která na ní

vzniká, je nezpochybnitelná a v mnoha
případech dosahuje světové špičky.

Poukázání na konkrétní kafemlejnkem
stimulované neduhy proto nemůže být chá-
páno jako útok na instituci, či dokonce její
samu existenci. Naším cílem je přispět
k tomu, aby kafemlejnek zhynul a dále ne-
generoval níže popsané patologie.

Věda jako sběr bodů
10. února 2016 proběhla tisková konferen-
ce profesora Tomáše Zimy, rektora UK (je
dostupná na YouTube: https://www.youtu-
be.com/watch?v=vy31h5JpfMQ). Jejím té-
matem byla věda na UK, kterou v inten-
cích Metodiky hodnocení výsledků výzkum-
ných organizací a hodnocení výsledků
ukončených programů pan rektor uvedl ná-
sledovně: počet bodů, kterým výzkumné
úspěchy UK ohodnotil kafemlejnek skrze
rejstřík informací o výsledcích (dále RIV),
představuje celou jednu třetinu RIV bodů
přidělených v ČR za představené období
(2010–2014). Co víc, vědecká produkce
snad všech pracovišť UK roste! Matematic-
ko-fyzikální fakulta UK např. v roce 2010
vyprodukovala přes 139 tisíc RIV bodů,
roku 2014 už přes 160 tisíc RIV bodů.

Pokud nevíte, co si pod zmíněnými
RIV body představit, pak vězte, že sami
vědci si mnohdy také nejsou tak docela
jistí. RIV dělí vědecké publikace do něko-
lika kategorií, zohledňujících jejich žánr
a formálně i kvalitu, a za publikaci zařa-
zenou do některé z nich pak přiděluje ur-
čitý počet bodů. Potud je vše jasné. Pro-
blém nastává při zdánlivě nevinné opera-
ci sčítání bodů. V tomto momentu se to-
tiž stírá rozdíl mezi body získanými za
malé množství kvalitních výstupů a body
získanými za velké množství výstupů
průměrných či vyloženě nekvalitních.
Tento nedostatek bodových skóre je při-
tom zásadní. V rámci systému kafemlejn-
ku jsou totiž body transformovány na pe-
níze pro jednotlivé vědecké instituce,
což má často katastrofální důsledky:
v rámci plíživé identifikace se systémem
hodnocení se z institucí i jednotlivých
vědců stávají sběratelé RIV bodů, a to
mnohdy cestou „nejmenšího odporu“.
Jak si v tomto ohledu tedy stojí naše nej-
starší univerzita?

Pan rektor naštěstí krom bodových
skóre uvedl i konkrétní příklady špičko-
vého výzkumu na UK – a pochlubit se
skutečně bylo čím. Je přitom vyloženě
škoda, že se vedle prestižních evrop-
ských grantů jmenovité zmínky nedočka-
lo i zásadní „odhalení“ učiněné vědci
z Fakulty sociálních věd UK (FSV). Ře-
ditelka Institutu komunikačních studií
a žurnalistiky FSV dr. Alice Němcová
Tejkalová, proděkan fakulty docent Filip
Láb a její dnes již bývalý, ovšem mediál-
ně známý zaměstnanec dr. Wadim Striel-
kowski spolu s profesorem Arnoldem S.
de Beerem (Stellenbosch University) uči-
nili šokující prohlášení: České republika
je „formálně autoritářskou“ zemí (více je
zde: http://www.economics-sociolo-
gy.eu/files/ES_Vol8_1_Lab.pdf, str. 222,
223, 231), zřejmě čímsi mezi Saúdskou
Arábií a Severní Koreou.

Takto kurážně se zmínění autoři proje-
vili v ukrajinském anglickojazyčném ča-
sopise Economics and Sociology. Jenže
nejde ani tak o zjištění skandálního faktu
jako spíše o skandální neschopnost na-
psat správně anglické slovo „formerly“
(dříve), místo něhož autoři v textu (včet-
ně abstraktu!) užívali slovo „formally“
(formálně). U článku, který má čtyři auto-
ry, měl projít recenzním řízením (což zna-
mená, že jej posoudili nejméně dva nezá-

vislí odborníci) a při standardní redakční
práci vědeckého časopisu by na něm
měli pracovat též minimálně redaktor
a korektor, je to více než zarážející. Stát
se ovšem může leccos, tiskařský šotek
(či ukrajinský „spell check“) nikdy ne-
spí.

Marginální predátoři?
Kafemlejnek není jediný systém, který
váží a měří vědu dle publikační výkonnos-
ti. V globálním měřítku vzrůstá mezi věd-
ci poptávka po možnosti hojně a rychle pu-
blikovat. Extrémní odpovědí na tuto po-
ptávku jsou tzv. odpadní nebo predátor-
ské časopisy a nakladatelství publikující
texty rychle, většinou za úplatu a v podsta-
tě bez ohledu na kvalitu. Recenzní řízení,
úhelný kámen vědeckého publikování,
v nich chybí nebo je předstírané a vesměs
se nedostává ani seriózní redakční práce
včetně jazykových korektur.

Predátorské časopisy a nakladatelství
se bohužel čím dál rychleji etablují jako
nedílné součásti publikačního ekosysté-
mu, jak – s odkazem na data výzkumného
pracovníka knihovny Coloradské univer-
zity Jeffreyho Bealla – nedávno upozornil
například David Matthews v týdeníku
Times Higher Education. Tím, že mnohé
systémy hodnocení vědy, včetně našeho
kafemlejnku, nejsou schopny odlišit pre-
dátorské publikace, umožňují přímé para-
zitování jejich vydavatelů i autorů (v po-
době odměn a/či kariérního postupu) na
veřejném financování vědy.

Nevíme, zda je možné výše zmíněný
časopis Economics and Sociology ozna-
čit za predátorský, v každém případě na
nás dělá dojem média, které shromažďu-
je texty vzniklé primárně z důvodů vý-
kaznictví. Znepokojující je i fakt, že spo-
lečnost Thomson Reuters zařadila tento
časopis mezi „nově vznikající zdroje“
(emerging sources), tedy jakési čekatele
na postup do jejich hlavních autoritativ-
ních databází, souhrnně označovaných
jako Web of Science (WoS). Na ne/zahr-
nutí do WoS přitom český RIV mechanic-
ky staví konstrukci svých kvalitativních
kategorií a promítá je tak přímo i do bo-
dového hodnocení.

O predátorských praktikách se v po-
slední době mluví hodně a představitelé
akademických institucí se předhánějí
v síle tvrzení, která buď neetické publi-
kační praktiky pochopitelně odsuzují,
nebo už méně pochopitelně bagatelizují.
Jsme rádi, že ani rektor Zima se tomuto
ožehavému tématu na tiskové konferenci

nevyhnul. Všechny ujistil, že predátor-
ské výstupy podle analýzy, kterou UK
provedla a kterou bohužel nezveřejnil,
představují například v roce 2014 pou-
hých 0,6 promile bodového zisku UK
a jsou mazány z RIV. Hodnota 0,6 promi-
le se zdá být poměrem natolik zanedbatel-
ným, že je na první pohled těžké pocho-
pit, proč se jím vůbec zabývat.

Čísla však bývají ošidná, což lze dobře
ilustrovat na případu výše zmíněné FSV.
Pro představené období (2010–2014)
tato fakulta v RIV uplatnila 56 anglicko-
jazyčných monografií. V sociálních vě-
dách, na rozdíl od současných věd přírod-
ních nebo technických, jsou přitom mo-
nografie důležitým a mnohdy prestižním
žánrem vědeckého výsledku, a lze očeká-
vat, že ty vydané v anglickém jazyce bu-
dou takříkajíc výkladní skříní fakulty. Je
tak poměrně šokující, že 28 z nich (tedy
polovina!) přitom bylo vydáno naklada-
telstvím Lambert Academic Press
(LAP), které výše zmíněný „lovec predá-
torů“ J. Beall klasifikuje ve svém sezna-
mu jako podnik, kterému by se měl kaž-
dý seriózní a poctivý badatel obloukem
vyhnout („a must to avoid“), mimo jiné
proto, že neprovádí recenzní řízení.

Na jaře 2015 upozornilo několik za-
městnanců FSV včetně dr. Václava Štět-
ky na podivné publikační praktiky dr.
Wadima Strielkowského, který za tři
roky publikoval nepředstavitelných
17 vědeckých monografií a kolem
60 článků, na svých webových stránkách
užíval neoprávněně titul profesor, publi-
koval se smyšlenou spoluautorkou s (lo-
gicky) falešnou afiliací k prestižním uni-
verzitám a vydával pomocí svých firem
tři „vědecké“ časopisy, z nichž jeden to
dotáhl až na Beallův seznam. (Kauzu
v nedávné době podrobně popsal napří-

klad týdeník Euro.) Dlouhou dobu byli
V. Štětka a jeho kolegové ujišťováni nad-
řízenými, že z hlediska publikační etiky
se na FSV nic nekalého neděje, a později
přibyla i nařčení jich samých z poškozo-
vání dobrého jména pracoviště.

Tato skupina se proto v září 2015 obrá-
tila s oficiální stížností k Etické komisi
UK, která však ani po šesti měsících od
podání podnětu nezasedla. Mezitím, zřej-
mě pod tlakem médií, představitelé FSV
poněkud změnili názor a W. Striel-
kowski fakultu v tichosti opustil; nebyla
mu prodloužena smlouva. Ani ne dva mě-
síce poté ovšem nebyla smlouva prodlou-
žena ani V. Štětkovi, a to nikým jiným
než A. Němcovou Tejkalovou, která spo-
lu se Strielkowským publikovala několik
studií v časopisech jemně řečeno exotic-
kých. Podle Němcové Tejkalové je ne-
prodloužení smlouvy Štětkovi bez sou-
vislosti s jeho upozorněními (občas se
též říká whistleblowingem) na praktiky
Strielkowského a potažmo i její.

Na sto padesát českých akademiků,
kteří podepsali otevřený neopětovaný do-
pis děkanovi FSV Jakubu Končelíkovi,
tuto souvislost tuší. Na okraj: zatímco
Štětka přinesl fakultě výzkumný grant
v hodnotě několika milionů korun, Něm-
cová Tejkalová dle dostupných informa-
cí nikdy žádný výzkumný grant nezíska-
la. Obdobně dopadá srovnání propouště-
ného a propouštějící i při pohledu na vý-
sledky jejich vědecké práce.

Příliv, nebo odliv mozků?
Mohlo by se zdát, že náš příběh se zde od-
chýlil daleko od tiskové konference,
avšak opak je pravda. V jejím rámci byla
totiž představena struktura grantového
systému UK, který má, mimo jiné, podpo-
rovat vědeckou excelenci tím, že bude sti-
mulovat návrat vědců ze zahraničí do
ČR. To je bezpochyby dobrá zpráva! Pro-
gramy tohoto typu ve světě ne náhodou
představují standardní nástroje kariérní
mobility mladých vědců. O to více pře-
kvapuje, že se UK některých talentova-
ných vědců chce spíše zbavovat.

Narážíme zde samozřejmě opět na pří-
pad V. Štětky. Ten byl před třemi lety po-
zván na UK z Oxford University a po
výše zmíněném střetu s realitou FSV mu
asi nikdo nemůže mít za zlé, že letos do
Velké Británie opět odejde, tentokrát na
Loughborough University. Štětka přitom
ztělesňuje vše, o co programy podporují-
cí příliv mozků představené na tiskové
konferenci usilují: při svém působení na

UK pozvedal standardy vědecké práce
ve svém oboru na evropskou úroveň a usi-
loval též o zlepšení publikační kultury,
což bylo po zásluze „odměněno“.

Z celého příběhu můžeme vyvodit
hned dvě relevantní skutečnosti. Zaprvé:
lákat „mozky“ ze zahraničí má smysl te-
prve tehdy, až jim vytvoříme odpovídají-
cí strukturální a institucionální podmín-
ky pro setrvalé vědecké působení, mezi
něž samozřejmě patří i kompetentní nad-
řízení a v krajním případě třebas i funk-
ční etická komise, která bude jednat bez-
odkladně a nekompromisně. Zadruhé: vý-
znamný britský ekonom Charles Good-
hart vyslovil v polovině 70. let 20. století
tezi, že pokud se měření jakéhokoliv lid-
ského snažení přemění z prostředku na
cíl, rázem se z něj stává špatné a poten-
ciálně škodlivé opatření.

Ano, opět narážíme na kafemlejnek.
RIV body nejenže představují málo vypo-
vídající měřítko pro zachycení kvality
hodnoceného vědeckého výstupu, ale
jsou též živnou půdou pro existenci a roz-
mach predátorského publikování. Jak
ostatně v roce 2015 konstatoval kolektiv
autorů pod vedením Barbary Goodové
v časopise Research Evaluation, český ka-
femlejnek je i mezi jinými výkonnostně
zaměřenými systémy hodnocení „jedineč-
ně radikální“ v redukování parametru vě-
decké kvality jen na číselné vyjádření.

Kafemlejnek je tou pověstnou metapří-
činou, vinou níž různí vědečtí podnikatelé
produkují desítky a desítky článků a knih
pochybné kvality, jejich nadřízení místo
jejich propuštění přivírají oči, nebo je do-
konce chválí za „bodový zisk“ a zajišťují
jim kariérní postup. Na nedávném dění na
FSV se ukázalo, že honba za RIV body,
převoditelnými na peníze, je za součas-
ných podmínek v ČR výsostně racionální
publikační, kariérní, či dokonce institucio-
nální strategií. Tato „kafemlejnková racio-
nalita“ pak produkuje všemožné, mnohdy
nezvratné patologie. A bude o to těžší ka-
femlejnek odstranit a nahradit lepším sys-
témem hodnocení vědy bez přítomnosti
vědců, jako je Václav Štětka, jejich odbor-
ných kvalit i morální integrity, bez které
je deviace sebelepšího systému pouze
otázkou času.
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Český kafemlejnek je i mezi
jinými výkonnostně zaměřenými
systémy hodnocení „jedinečně
radikální“ v redukování
parametru vědecké
kvality jen na
číselné vyjádření

Ze života jednoho kafemlejnku
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