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Výzkum má sloužit praxi
Přenos výsledků výzkumu do praxe bylo jedno z hlavních témat diskuse na zasedání rady České
akademie zemědělských věd (ČAZV), které proběhlo minulý týden v Praze. Zasedání, které za účasti
několika hostí zahájil předseda ČAZV Vilém Podrázský, se také věnovalo organizačním záležitostem
akademie, jejímu rozpočtu pro letošní rok a diskutována byla i další témata, například způsob
vyhodnocování výzkumných výsledků nebo otázky nové koncepce zemědělského výzkumu.
Oldřich Přibík
Jako host vystoupil na zasedání náměstek ministra zemědělství pro úsek komodit, výzkumu
a poradenství Jindřich Šnejdrla,
který konstatoval, že ministerstvo má zájem především o to,
aby výzkum byl skutečně přínosem pro potřeby praxe, aby byl
inovativní a „nezkoumalo se již
vyzkoumané“. Nejde podle něj
však vždy jen o přínosy ekonomické, ale také společenské.
Prohlásil, že ministerstvo zemědělství se hodlá v letošním roce
více než v těch předchozích věnovat právě zemědělskému výzkumu.
„Podstatné je, aby se výsledky
výzkumu co nejdříve projevily
v praxi. Nelze tedy podporovat
projekty pouze s publikační podobou výsledku. Výsledky se
musí konkrétně projevit v inovaci s vyšší přidanou hodnotou
a měly by sloužit především ná-

rodním zemědělským produktům,“ řekl Šnejdrla. V této souvislosti také zmínil nedostatky
současné metodiky posuzovaní
výsledků zemědělského výzkumu. Podle jeho slov by bylo pro
resort přínosné vytvoření vlastní
metodiky pro podmínky hodnocení zemědělského výzkumu.
Zamyslel se i nad funkcí poradenství a nad využíváním prostředků z Evropských fondů na
tyto účely.
Podle místopředsedy ČAZV
Jana Nedělníka by měl být systém hodnocení vědeckého výzkumu především stabilní, střednědobý a také predikovatelný.
Jak uvedla Linda Franková
z oddělení dotačních programů
Ministerstva životního prostředí,
hlavním problémem českého
zemědělství je eroze a právě jejímu omezení by zemědělský výzkum mohl pomoci, a to zejména
projekty, které budou účinnost
protierozních opatření sledovat.

Dalším námětem by podle jejích
slov mohla být i revize stávajících odvodňovacích soustav
v krajině a zjišťování jejich účelnosti.
Senátor a bývalý prezident Agrární komory ČR Jan Veleba je
přesvědčen, že před zemědělským výzkumem stojí tři základní výzvy. Zaprvé je to dopad
klimatických změn na zemědělství, především na polní plodiny,
druhou oblastí je řešení současné nerovnováhy českého agrárního sektoru a třetím velkým
tématem pro výzkum jsou podle jeho slov biotechnologie,
které budou rozhodovat o konkurenceschopnosti našich zemědělců.
V závěru zasedání přijala Rada
ČAZV usnesení, v němž jednak
schválila zprávy o činnosti i hospodaření akademie v loňském
roce a návrh rozpočtu na rok letošní, a jednak uložila předsednictvu ČAZV mimo jiné projed-

Lesy se otevřou ...
(Dokončení ze str. 1)
Počítá se například s on-line
materiály k využití do výuky pro
učitele. Týden lesů 2015 je propagován také přes Facebook
a Twitter. Lesní pedagogové ho
využijí i k představení knihy Dědeček lesník vypráví dětem od
autora Václava Ericha. Učitelé
mateřských škol a nižších stupňů základních škol najdou v knize mnoho námětů k výchově
pro udržitelný rozvoj.
„Protože nabídka je objemná
a pestrá, doprovodné akce
k Týdnu lesů se budou konat
minimálně po celý květen. Jeho
koncept připravovala pracovní
skupina zabývající se lesní peda-

gogikou od podzimu 2014 s tím,
že by programy k Týdnu lesů
měly odpovědět zejména na
otázky Jak chránit les? A proč
vlastně? Jaká je při tom role lesníka?“ uvedl náměstek ministra
Patrik Mlynář.
Jak uvedl ředitel odboru komunikace MZe Hynek Jordán, na
programu Týdne lesů spolupracuje Ministerstvo zemědělství,
Lesy ČR, Vojenské lesy a statky,
lesnické školy, vědecké a výzkumné instituce a Ústav pro
hospodářskou úpravu lesů, a kromě toho i lesnické subjekty českých, moravských a slezských
obcí a měst, soukromí vlastníci
lesů či neziskové organizace.

Týdny lesů se u nás konají od
roku 2008, kdy pořádání osvětových akcí pro veřejnost odstartoval Evropský týden lesů.
Jsou pořádány pod záštitou
Forest Communicators Network – týmu expertů pro komunikaci v lesnictví při UNECE/
/FAO. V České republice je
vyhlašuje a jejich zaměření připravuje pracovní skupina zabývající se lesní pedagogikou. Jejím cílem je vedle celoplošné
lesnické osvěty také podpora
spolupráce lesnických organizací. Loni se aktivit lesní pedagogiky, i díky Týdnu lesů, zúčastnilo celkem zhruba 110 ti
síc českých dětí.

nat s ministerstvem zemědělství
nová pravidla financování akademie. Její vedení by také mělo
spolupracovat na tvorbě nové
koncepce zemědělského výzkumu a do přípravy koncepce zapojit ve větší míře také zástupce
uživatelů výsledků výzkumu.
ČAZV byla zřízena jako příspěvková organizace ministerstva zemědělství v roce 1993. Je
vědeckým poradním orgánem
ministra a soustřeďuje pracovníky zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání, jakož i praktiky zasloužilé vědecky a osvětově o rozvoj zemědělství.
Ke konci loňského roku měla
celkem 625 členů. Základním
posláním akademie je ovlivňovat
vědeckou úroveň výzkumné činnosti a vzdělávání v oblasti její
působnosti, pečovat o její rozvoj
a účinně popularizovat získané
vědecké poznatky, čemuž slouží
i jedenáct vědeckých časopisů,

které akademie vydává.
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Chybí motivace
O nedostatečném transferu vědeckých
poznatků do praxe se mluví v posledních
letech velmi často, a nejen v souvislosti
s prostředky, které jsou na výzkumné
projekty vynakládány. Naposledy tento
problém zmínil minulý týden náměstek
ministra zemědělství na jednání rady České akademie zemědělských věd. Nepřímo
vědcům vytkl, že spíše než praktické
uplatnění výsledků bádání je zajímá jejich publikace ve vědeckých časopisech.
Není se však co divit, když právě publikační aktivita bývá
jedním z hlavních kritérií pro hodnocení úspěšnosti jejich práce. Najít však způsob posuzování úspěšné aplikace výsledků
výzkumu v praxi je podstatně složitější, i když by se mohlo
zdát, že tím jediným a spravedlivým kritériem jsou v tomto
případě peníze. Ministerstvo sice uvažuje o nové koncepci zemědělského výzkumu, na jejíž tvorbě by se měli podílet ve
větší míře také odborníci z praxe, nicméně najít optimální řešení nebude snadné i vzhledem k šíři oborů, jaké jeho resort
zahrnuje. Je tedy velmi pravděpodobné, že se i nadále bude
často teoretický svět vědy míjet s reálným světem praxe, ale
jde o to, aby k tomu docházelo co nejméně.
Nezbytnou podmínkou však je dostatečná informovanost na
obou stranách. Většina zemědělců vědecké časopisy, psané
obvykle anglicky, nečte a přitom právě články v těchto periodikách vědcům přinášejí body. Možná by tedy bylo účelné
ještě před zásadními změnami celé koncepce resortního výzkumu najít způsob, jak vědce motivovat k publikační činnosti
v titulech, které zemědělci opravdu čtou. Jsem přesvědčen, že
mezi takové patří i časopisy našeho vydavatelství a v nich
mají vědci dveře vždycky otevřené.
Oldřich Přibík

Neshodli se na novele

(fia, čtk) – Sněmovna koncem
dubna nerozhodla v prvním čtení
o vládní novele zákona o významné tržní síle a jejím zneužití, který
má chránit dodavatele před praktikami obchodních řetězců. Jednání doprovázela kritika ze strany
pravicové opozice a spory o smysl tohoto zákona. Sněmovna nakonec debatu o předloze přerušila. Zatím není jasné, kdy se
k předloze vrátí. Novela zpřesňuje samotný pojem významné tržní
síly a nahrazuje dosavadní pojem
potravinářské a zemědělské produkty pojmem potravina, který
se používá v evropských předpisech. Podle Františka Laudáta
(TOP 09 a Starostové) jde o zby-

tečný zákon a navrhoval zamítnutí novely již v prvním čtení. „Myslím si, že to je zákon, který je
nadbytečný. Ve finále nic neřeší,
přinese více byrokracie a věřte
mi, obrátí se proti těm, pokud jej
schválíme, kteří za něj dneska lobbují a říkají, že to je jediný způsob, jak ochránit malé vůči velkým,“ řekl bývalý ministr zemědělství Petr Bendl (ODS). Zákon
je podle něj k ničemu, podle předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury je zbytečný. Zákon bránil mimo jiné ministr zemědělství Marian Jurečka, který řekl, že kdo se
chová na trhu férově, nebude mít
s tímto zákonem problém. „Nebylo by zapotřebí takového záko-

na, kdyby ona zbožštělá modla
svobodného trhu doopravdy fungovala na základě rovných podmínek, rovných přístupů, například rovných dotací,“ prohlásil
předseda klubu KSČM Pavel
Kováčik. Novela kromě jiného
ruší šest příloh zákona, kde je
uvedeno asi 80 skutkových podstat zneužití významné tržní síly
a zneužití významné tržní síly definuje obecněji.
Významná tržní síla je podle
novely takové postavení odběratele, v jehož důsledku si odběratel může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům v souvislosti s nákupem

potravin.
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