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esej — 

VěDA je v moderní době neodmyslitelnou 
součástí společenské dynamiky a také ji 
spoluutváří celá řada proměnných „ne-vě-
deckého“ charakteru. Zkoumáme-li vědecký 
provoz, musíme zohlednit historické kon-
texty, technologické prostředí i společenské 
podmínky, za nichž věda vzniká. Na pozadí 
různých „symptomů“ či „nemocí“ vědy lze 
poté vysledovat, jak do procesu vědeckého 
bádání vstupují zmiňované proměnné a jiné 
dobové a ideologické souvislosti.

Za jednu z nemocí vědy je dle několika 
výzkumů z anglofonních, ale i z dalších ev-
ropských zemí považován nárůst pracovní 
zátěže, stres, úzkost, uspěchanost, nedosta-
tek času, vyčerpání, syndrom vyhoření.

Vědci zaznamenávají celkové „zrychlení“ 
akademického života, nespokojenost s pra-
covními podmínkami a s tím, že „toho máme 
pořád více“ (číst, psát, vyplňovat). Mnohdy 
trávíme více času nad reporty, administ-
rativou a plánováním než nad samotným 
bádáním.

Příčin tohoto „zrychlení“ je řada: věda dnes 
ve většině disciplín znamená „velkou vědu“, 
ve které se ustavuje slepá logika ekonomic-
ky měřitelné produktivity a růstu, důraz 
na vykazování výzkumu spíše než na jeho 
podstatu. Křečovitá posedlost málo jasnými 
pojmy jako je excelence, inovace a konkuren-
ceschopnost ve vědních politikách a drama-
tické proměny publikační krajiny – vznik 
publikačních oligopolů, problém otevřeného 
přístupu – pak představují další zdroje celko-
vé intenzifikace vědeckého života.

Postavu vědkyně či vědce solitéra bádající 
nad svým objektem nahradil vědecký tým, 
vědecký projekt, striktně daná evaluační a fi-
nanční struktura, opakované pokusy o rychlé 
propojení výzkumu s jeho aplikací a celým 
aparátem metrik, které do velké míry rozho-
dují, jak se dnes „účtuje“ vědecký výstup.

Mnoho empiricky podložených studií sku-
tečně potvrzuje, že pryč je doba, kdy pověstná 
slonovinová věž, laboratoř či vědecký kabinet 
představovaly oázy neunáhlenosti, rozvahy, 
pomalé akumulace poznatků, dostatku času 

na psaní, čtení, debatování, přesvědčování, 
chybování, přepisování, přehodnocování, 
rozvádění, experimentování. Podobně jsou dle 
mnohých pryč doby, kdy byly univerzity a vě-
decké instituce klidnými místy „odpojenými“ 
od logiky růstu a sociálního zrychlení.

Tato představa víceméně idealizuje jakési 
„staré dobré časy“. Způsob mentální repre-
zentace romantické a lepší minulosti je však 
moderní době vlastní, jak na to ostatně v anek-
dotické formě upozornil Woody Allen ve filmu 
Půlnoc v Paříži: každá generace (v Allenově 
případě malíři, spisovatelé, básníci) má ten-
denci se domnívat, že generace předchozí žila 
v mnohem lepších, zlatých dobách; chtělo by 
se dodat v dobách pomalých, kdy byl na všech-
no dostatek času. To je však ze sociologického 
a historického hlediska mýtus. Moderní člo-
věk není jen pasivní obětí jakési strukturální 
megasíly v podobě zrychlující modernity, má 
možnost jednat, poodstoupit.

Zkušenost nedostatku času je navíc so-
ciálně diferencovaná, nestálá a individuální. 
Z dějin pak víme, že už Jan Amos Komenský 
komentoval negativní dopady sociálního 
zrychlení ve své době. Walter Benjamin pak 
pojednával o postavě flanéra, který protesto-
val proti prudkému nástupu industrializace, 
urbanizace a celkové dynamizace sociálního 
života v 19. století tím, že se neuspěchaně 
procházel, dokonce vodil želvu na vodítku 
v pařížských arkádách. Mýtus je nehledě 
na to stále živý a má konkrétní implikace. 
Jednou z nich, pokud se vrátíme do prostředí 
vědy, je volání po jejím zpomalení.

zPOMALIT? ANO, ALE…
Jen v tomto roce se objevilo několik publika-
cí, které tvrdě kritizují současnou „kulturu 
rychlosti“ v akademickém a vědeckém 
prostředí. Na tomto pozadí požadují radikální 
zpomalení jejich dynamiky. K nejvýznam-
nějším patří článek For Slow Scholarship od 
Alison Mountzové a spol. a kniha The Slow 
Professor od Maggie Bergové a Barbary K. See-
berové. Autorky těchto textů se rozhodně 
nemýlí v jedné věci: kvalitní či neuspěchaný 

čas jakožto klíčový zdroj a proměnná v pro-
cesu vědeckého poznání skutečně, zdá se, 
mizí. Mnohá vědecká oddělení mají dostatek 
finančních prostředků, avšak jejich výzkum-
níci trpí nedostatkem toho typu času, který 
nepochybně vědecká práce vyžaduje. 

S pomalostí je však potíž v jiném ohledu. 
Je těch potíží vlastně několik. Za prvé se celý 
diskurz kolem pomalosti jeví jako poměrně 
jednostranný – vědci přece žijí v jakési časové 
multiplicitě, jejich práce a životy jsou pro-
dchnuty různými rytmy. Za druhé podobně ja-
ko u Slow Food Movement je pomalost elitářská: 
je pro ty, co si ji mohou díky své senioritě nebo 
akumulované výhodě dovolit, pro ty, kteří ma-
jí definitivu, doktorandy a postdoky, technic-
ký a jiný personál nebo evropské granty.

My ostatní musíme sypat publikace z ru-
kávu, psát žádosti o granty a zaměstnání, vy-
plňovat formuláře a time-sheety (kolik nám 
bere času vyplňování formulářů o čase?). Toto 
se samozřejmě liší v závislosti na disciplíně. 
Za třetí byla věda vždy v jistém ohledu „rych-
lá“, musí přece držet krok s dobou, být s ní 
v těsném kontaktu. Toto se samozřejmě též 
liší podle disciplíny. A konečně za čtvrté, ten 
kvalitní čas, po kterém se tak hlasitě volá, 
v sobě logicky ani jinak neobsahuje to, že by 
měl být výhradně pomalý. 

čESKá REPuBLIKA: 
SPOKOJENý POMALý VěDEC?
V Česku se ale zřejmě věci mají trošku jinak. 
Náš akademický svět zpomalit (zatím) ne-
potřebuje. Minimálně pokud přihlédneme 

k nedávným zjištěním Kateřiny Zábrodské 
a jejích kolegyň a kolegů publikovaným 
v anglické verzi Sociologického časopisu 
a provedeme jistou kontextualizaci s výše 
řečeným. Zábrodská a spol. totiž zjistila, že 
v České republice je skoro 84 procent akade-
miků relativně spokojených ve své práci.

Tento údaj je pozoruhodný a naše akade-
mické prostředí se britským či kanadským 
akademikům může jevit jako naprostá oáza 
pohody a pomalosti, po níž tolik touží. 

Proti rigoróznosti a koherenci studie Zá-
brodské a spol. nelze mnoho namítat, avšak 
pokud bychom problém kvality pracovních 
podmínek v českém akademickém prostředí 
prozkoumali pomocí jiné metodologie – napří-
klad etnografického zkoumání a hloubkových 
rozhovorů – a z jiné perspektivy, z jiných 

epistemických pozic, nabízí se otázka, zda by 
výsledky byly podobné (pro úplnost uvádím, 
že výzkum proběhl jen na veřejných univerzi-
tách). Zábrodská a spol. došli k tomu, že drtivá 
většina akademiků je ve své práci spokojena 
právě proto, že si česká akademie a věda (za-
tím) drží ideologii trhu „od těla“. 

Domnívám se, že takto učiněný závěr kaž-
dopádně platí jen částečně. Ideologie trhu se 
v českém vědeckém prostředí manifestuje 
i jinak než v rovině spokojenosti mezi aka-
demiky: diskurzy konkurenceschopnosti, 
inovací, transferu technologií se stávají dů-
ležitými organizačními principy a výcho-
disky produkce vědění (viz například RIS 3 
Strategie). A i náš nechvalně známý způsob 
hodnocení – kafemlejnek – představuje 
strojovou aplikaci jakési počtářské tržní 
mechaniky ad absurdum. 

Pokud zůstaneme u kafemlejnku a při-
hlédneme-li k jeho různým aspektům – na-
příklad ke složitosti a rozporuplnosti celého 
mechanismu, který funguje jinak na úrovni 
stakeholderů (rozhodujících účastníků) 
vědní politiky a jinak na úrovni institucí 
v rámci jejich reálného provozu, k neustálé 
proměně samotné technologie hodnocení, 
k rozmachu predátorského publikování, 
k jeho aplikaci jakožto manažerského ná-
stroje, k bezhlavé honbě za body a rychlým 
a snadným publikačním výstupem, k de 
facto absenci peer-review – otázka ohledně 
spokojenosti pak možná zní trochu jinak: 
Jak je možné, že mnoho českých akademiků 
– a kritických sociálních vědců především 

někde mezi rychlou 
a pomalou vědou
Potřebuje náš akademický svět zpomalit? Je třeba začít 
kultivovat princip či dokonce etiku pomalosti? Nebo naše 
vědecké prostředí v jistém ohledu potřebuje naopak zrychlit?

text FIlIp Vostal

– si tento systém, s tolika perverzními a ne-
zamýšlenými důsledky tak snadno interna-
lizovalo a nevidí, nebo nehledá alternativu?

Obvyklý argument pro kafemlejnek je ten, 
že české prostředí je malé a údajně „od-politi-
zovaný“ systém má vnést do hodnocení vědy 
objektivitu skrze plně metrické, automati-
zované a algoritmizované pojetí vědeckých 
výstupů – čili má oddělit systém od člově-
ka, jeho omylů a slabostí. Alibisticky pak zní 
v odborné i veřejné debatě obrana typu, že „to 
alespoň funguje“ nebo že „jsme na to zvyklí“.

Bývalý arcibiskup canterburský Rowan 
Williams říká, že počátky jakéhokoliv tota-
lizujícího systému – a tím kafemlejnek dle 
mého přesvědčení je – můžeme vypozorovat 
v momentě, kdy účastníci tohoto systému 
ztratí schopnost rozlišit nebo rozpoznat 
absurditu a iracionalitu, které má v sobě 
daný systém zakódovány. Podle všeho se 
ale blýská na lepší časy (viz nová Metodika 
2017+), nicméně palčivé otázky nemizejí. Jak 
je možné, že tento stále ještě fungující sys-
tém hodnocení vědy (kafemlejnek) nechává 
mnoho akademiků lhostejnými či cynický-
mi? A jak to souvisí s rychlostí a pomalostí?

KDO CHVáLí POMALOST?
Vraťme se však k výsledkům studie Zábrodské 
a spol.: v čem se tedy skrývá podstata „české 
spokojenosti“? Mnoha našim akademickým 
institucím chybí jasné směřování, převládá 
na nich rozdrobený izolacionismus, mali-
cherné hádky a souboj zbytnělých eg, tak 
vlastní malému prostředí. Princip vykazování 
v rámci kafemlejnkové (i)racionality – který 
si mnozí tak lehce osvojili – může sice stát za 
nominálním růstem vědecké produktivity, ale 
rozhodně podle něj nelze hodnotit vědecký po-
krok, vědeckou originalitu a širší společenské 
dopady vědy. Neplatí to samozřejmě univer-
zálně, ale mnoho disciplín a jedinců v České 
republice může v současných podmínkách 
splňovat přesně to, co Alence radí Červená krá-
lovna v knize Za zrcadlem a co tam Alenka našla: 
„Abys zůstala na místě, musíš stále běžet, jak 
jen to dovedeš.“ Věda však nestojí na místě, je 
v pohybu, statičnost a konzervatismus před-
stavují antiteze k vědeckém pokroku. A ten je 
zase hnán originalitou, zvědavostí, odvážností 
a invencí. Tyto stavební kameny vědeckého 
posunu se však měřit a kvantifikovat pomocí 
jakékoliv metriky nedají, nebo jen velice těžko. 
Možná tedy i přes rostoucí produktivitu, nebo 
právě díky ní, naše vědecké prostředí – nikoli 
však plošně – pomalé je. Rozhodně však ne 
v progresivním slova smyslu. Hyperproduk-
tivita těkající na povrchu může jednoduše 
(a paradoxně) znamenat zakonzervovanost 
a netečnost, které charakterizují spodní prou-
dy a hlubší struktury nastavení vědeckého 
prostředí. l

Pozn.: Tento esej vyjadřuje názor autora, není 
stanoviskem jeho zaměstnavatelů.
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