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Předseda ČAZV Vilém Podráz-
ský konstatoval, že diskuse kolem 
hodnocení výsledků výzkumu 
jsou vždy bouřlivé a dlouhodobé, 
protože na tuto oblast existuje řada 
různých pohledů. Oficiální pohled 
přitom podle něj stále zdůrazňuje 
výstupy, které mají charakter zá-
kladního výzkumu. „Pracovníci, 
kteří jsou členy České akademie 
zemědělských věd, jsou však tako-
ví ´všestranní ohaří . Jednak musí 
splnit nároky kladené na vědce, ja-
ko takového, potom se musí dostat 
ještě do pozice, aby výsledky vý-
zkumu předali do praxe, jednak 
jako učitelé a pak jako konzultanti 
soukromě hospodařících subjek-
tů,“ vysvětlil. 

Jednostranné zaměření na pre-
zentace výsledků v impaktových 
publikacích a získávání granto-
vých projektů směřuje podle něj 
k potlačení jiných aspektů akade-
mických činností, což se projevu-
je především na univerzitách, ale 
i ve výzkumných institucích. Ve-
de to k poklesu zájmu nejen o vý-
uku, ale i o spolupráci s praxí, 
pokud nenese přímý finanční 
přínos, sdělil.

V současnosti se hovoří o no-
vém systému hodnocení. Jak po-
znamenal Milan Houška z Vý-
zkumného ústavu potravinářské-
ho Praha, v. v. i., v diskusi, pokud 
nový systém nebude podporovat 
realizaci výsledků výzkumu v pra-
xi, tak tato republika skončí ně-
kde na chvostě. „Bude to, jako je 
to dnes. My opublikujeme v im-
paktovaném časopisu něco důle-

žitého, musíme přesně popsat 
metodiku, ve stati materiál a me-
tody musíme přesně popsat, jak 
se to dělalo a na tuto část naváže 
zahraniční firma, její výzkumná 
složka, která si to dodělá a přijde 

s výsledkem. Jestliže tohle chce-
me dál podporovat, nemá to bu-
doucnost, “ sdělil. Představou je, 
že takový ideální projekt, čtyřletý 
nebo pětiletý, by zahrnoval po 
dobu dvou let základní výzkum, 
na to by navazoval aplikovaný vý-
zkum a na konci projektu by se 
průběžně sledoval průmyslový 
výzkum, jeho realizátor. Takový 
model by mohl přinášet výsledky 
pro naši společnost, dodal.    

Místopředseda ČAZV Jan Ne-
dělník poznamenal, že této pro-
blematice je potřeba se věnovat 
a sdělil, že místopředseda vlády 
Pavel Bělobrádek předkládá 
k diskusi materiál - novelizaci zá-

kona o výzkumu, který hovoří 
o zřízení nového centrálního úřa-
du pro řízení výzkumu a vývoje 
v této republice, nové úloze rady 
vlády, technologických agentu-
rách, poskytovatelích. „Z našeho 
pohledu zemědělského výzku-
mu je velmi důležité, aby posky-
tovatelem prostředků pro země-
dělský výzkum zůstalo minister-
stvo zemědělství,“ poznamenal 
Nedělník. 

Podrázský se rovněž ohlédl za 
historií ČAZV.  „Akademie je 
opět v době obrozenectví a při-
pravuje nový start,“ řekl pro tý-
deník Zemědělec. ČAZV se hlásí 
k tradici a navazuje na činnost 

Československé akademie ze-
mědělské, která byla zřízena 
koncem roku 1924 výnosem mi-
nisterstva zemědělství ČSR a mi-
nisterstva vnitra ČSR jako ústřed-
ní vědecká zemědělská instituce, 
podporující badatelskou práci, 
osvětu a využití vědeckých po-
znatků v praxi. Ke vzniku České 
akademie zemědělských věd 
a možnosti rozvíjet široké spekt-
rum aktivit ve prospěch země-

dělských věd nevedla podle 
představitelů ČAZV rozhodně 
jednoduchá cesta. Během řady 
historických etap se musely pře-
devším vytvořit a dále rozvíjet 
základy vzdělanosti, související 
se zemědělskou činností a nava-
zujícími obory. Dále musela do-
zrát potřeba k utvoření funkční 
institucionální nadstavby, která 
by ovlivňovala, případně koordi-
novala a sloužila potřebám rozvo-
je jednotlivých vědních disciplín 
v zemědělství, lesnictví a potravi-
nářství. V budoucnosti se před-
pokládá, že ČAZV bude pokračo-
vat v aktivitách, které byly zahá-
jeny nebo obnoveny v průběhu 
90. let minulého století a ve kte-
rých akademie dosahovala vý-
znamných výsledků.  Zaměření 
výzkumu a jeho výsledky musí 
přispívat k dosažení cílového sta-
vu trvale udržitelného a konku-
renceschopného  zemědělství, 
lesnictví, potravinářství a navazu-
jícího zpracovatelského průmys-
lu a ochrany půdy a hydrosféry, 
při zajištění produkčních a mi-
moprodukčních funkcí zeměděl-
ství, při uspokojování potřeb spo-
lečnosti v oblasti zdravé výživy 
a šetrném využívání přírodních 
a lidských zdrojů. Výzkum je 
nutno orientovat tak, aby přispěl 
svými výstupy k dosažení tohoto 
cíle a především napomohl ke 
zvýšení efektivnosti celého sek-
toru a působil na odstranění ne-
gativních trendů vývoje v sekto-
ru zemědělství. Akademie bude 
do budoucna ještě více než dnes 
platformou pro komunikaci mezi 
výzkumnými pracovníky růz-

ných institucí v rámci resortu 
i mimo něj, v rámci jednoho věd-
ního oboru i mezi obory. Příleži-
tostí je její nezávislost na man-
agementech výzkumných orga-
nizací a politických zájmech, což 
by se mohlo na půdě akademie 
projevit novými nekonvenčními 
návrhy, nápady, řešeními a změ-
nami v orientaci výzkumu, které 
budou zdrojem pokroku, při-
čemž nemusí být vždy v souladu 
s většinovými názory. Nezastupi-
telná je a bude nadále úloha aka-
demie při rozvoji vědních oborů 
celého agrárního sektoru. 

V rámci plenárního zasedání 
byli oceněni i představitelé země-
dělského výzkumu. Zlaté medai-
le získali Vojtěch Broža z oblasti 
rostlinolékařství, Alfred Hera, 
Zdeněk Pospíšil, Pavel Suchý 
z odboru veterinárního lékařství, 
Jiří Fiala a Jaroslav Kára z odbo-
ru zemědělské techniky, energe-
tiky a výstavby a Bohumil Turek 
z odboru výživy obyvatelstva 
a jakosti potravin. Stříbrnou me-
dailí byli oceněni Bořivoj Groda 
a Josef Hůla z odboru zeměděl-
ské techniky, energetiky a vý-
stavby, Jiří Filip z oblasti vodního 
hospodářství, Jaroslav Hlušek 
z odboru rostlinné výroby, Petr 
Hořín a Jiří Rubeš z odboru vete-
rinárního lékařství, Dagmar Ob-
držálková z oblasti rostlinolékař-
ství, Jan Páca z odboru potravi-
nářské technologie a techniky 
a Karel Pulkrab z odboru lesního 
hospodářství. Dalším šesti vý-
zkumníkům pak bylo uděleno 
čestné členství v České akademii 
zemědělských věd.  

Tématem bylo i hodnocení výzkumu
Otázka hodnocení výzkumu byla jedním ze základních témat, kterými se zabývalo slavnostní plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd 
(ČAZV), které se konalo při příležitosti 90. výročí jejího založení minulý týden v areálu České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole. Zúčastnili se ho 
náměstek ministra zemědělství Jindřich Šnejdrla, představitelé univerzit, výzkumných ústavů, Agrární komory ČR, Potravinářské komory ČR, Asociace 
soukromého zemědělství ČR a dalších subjektů.     
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