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1. ÚVOD 

 

„Jakmile jsem přičuchla k teorii (…), tak jsem věděla, že to je něco, (…) co bych chtěla 

dělat (…) tam nebylo žádný váhání.“ 

„Když jsem nastupoval na to doktorandské, tak (…) mi to přišlo jako fajn způsob, jak 

pracovat a trávit život.“ 

„Jsem taková sběratelka certifikátů.“ 

„Chtěl jsem se ještě dál rozvíjet.“ 

Jak naznačují uvedené citace, motivace pro vstup do doktorského studia a vztah k vědecké 

profesi mohou být mezi začínajícími vědci a vědkyněmi velmi rozmanité, podobně jako jejich 

profesní identity. Profesní identity se zároveň v průběhu času mohou měnit tím, jak se mění 

kontexty práce a životů jednotlivců. Proto se také identitám vědců začaly věnovat studie 

zabývající se současnými proměnami akademického prostředí, neboť měnící se akademické 

identity představují jejich nedílnou součást (Henkel 2000, Linková 2014, Lund 2015). 

Podmínky vědecké práce ovlivňují podobu profesních identit vědkyň a vědců, a vědci a 

vědkyně, kteří ve vědě zůstávají, zase zpětně ovlivňují podobu vědeckého prostředí a jeho 

fungování a spolu s tím i normativní akademický habitus, který vymezuje, jak by měl vypadat 

člen akademické profese (Linková 2014, Lund 2005). Perspektiva identit tak představuje jeden 

z užitečných nástrojů, jak získat relevantní vhled do fungování vědeckého prostředí, a může 

poskytnout užitečné informace pro nastavování opatření na podporu profesního rozvoje 

začínajících vědkyň a vědců, neboť rozvoj akademické identity přispívá k rozvoji 

akademických ambicí (McAlpine 2012), tedy chuti věnovat se vědecké profesní dráze. Z těchto 

důvodů jsem se rozhodla prozkoumat profesní identity osob, které se vydaly cestou směřující 

k vědecké profesní dráze, ale záhy ji zase opustily. 

Svou dizertační prací tak navazuji na výzkum proměn vědeckého prostředí v posledních 

desetiletích a jejich vlivu na pracovní podmínky ve vědě (Bauder 2006, Dvořáčková a kol. 

2014, Henkel 1997, Linková a Stöckelová 2012, Linková 2014), vědecké profesní dráhy 

(Vohlídalová 2013, 2017b, Linková a Červinková 2013, Garforth a Červinková 2009) a identity 

vědkyň a vědců (Clegg 2008, Churchman a King 2009, Garratt a Hammersley-Fletcher 2009, 
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Gordon a Whitchurch 2010, Henkel 2000, 2005b, 2010, Levin and Hernandez 2014, McInnis 

2010, Stöckelová 2009, Whitchurch 2008, Ylijoki and Ursin 2013) se specifickým ohledem na 

genderové aspekty akademických identit (Linková 2009, Lund 2015, O´Connor a kol. 2015, 

Thomas a Davies 2002). Tematicky se tedy zde představovaná práce řadí do proudu tzv. higher 

education studies. Konkrétně se tato práce zaměřuje na to, jaké profesní, respektive 

vědecké identity si vytvářejí lidé, kteří se odklonili od vědecké profesní dráhy již na jejím 

začátku, tedy v doktorské a postdoktorské fázi, a jak se tato jejich konstrukce profesní 

identity promítá do jejich konstrukce příběhu odklonu od vědecké profesní dráhy. 

Formování profesních identit přitom zkoumám na pozadí současných proměn vědeckého 

prostředí, které jej silně ovlivňuje. Zvláštní pozornost je věnována oborovým a genderovým 

aspektům konstrukce vědeckých identit za účelem prozkoumat vliv specifických 

strukturních faktorů (zejména oborově specifické organizace vědecké produkce a doktorského 

vzdělávání) na konstrukci akademických identit a získat informace potřebné pro vhodné 

nastavení opatření, zaměřených na podporu profesního rozvoje začínajících vědkyň a vědců a 

zvýšení jejich efektivity. Zejména v případě žen se ukazuje, že věnovat pozornost oborovým 

odlišnostem ve vztahu k odchodům z vědy je důležité, neboť zatímco v oblasti sociálních a 

humanitních věd dochází k největšímu odlivu žen z vědy již v doktorské fázi, v oblasti 

přírodních a technických věd až ve fázi postdoktorské (NKC – gender a věda 2019: 22-24), 

takže lze předpokládat, že se začínající vědkyně v těchto oblastech potkávají s odlišnými 

překážkami pro rozvoj svých vědeckých kariér. Cílem práce je tak nejen analýza vývoje 

profesních identit osob, které se odklonily od vědecké dráhy, a položení teoretického základu 

pro další výzkum „odcházení z vědy“, nýbrž i aplikovaný přesah, neboť chce přispět k řešení 

identifikovaného problému v praxi. V závěru práce jsou proto formulována doporučení pro 

opatření zaměřená na podporu začínajících vědkyň a vědců, v nichž jsou reflektovány zjištěné 

oborové a genderové odlišnosti. 

Můj příspěvek k tomuto směru výzkumu je originální ve dvou směrech. Prvním 

je zaměření na osoby, které již vědeckou dráhu opustily. Většina studií zaměřených na 

fenomén odchodů z vědy se zabývá jen hypotetickými motivy odchodů osob, které ve vědě 

aktuálně působí, z důvodu jednoduššího oslovení této cílové skupiny oproti skupině osob, které 

se odklonily od vědecké dráhy a mohou dnes působit kdekoli. Budu tedy moci ukázat, jaké typy 

akademických identit vedou k odklonu od vědecké profesní dráhy a jaké typy akademiků a 

akademiček, s jakým přístupem k vědecké práci, odchází ze současné české akademické sféry, 

respektive z jejích jednotlivých oblastí. Tato zjištění jsou důležitá pro úvahy o současném 
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směřování (nejen) české vědy vzhledem k proklamovaným snahám o tzv. excelenci, tedy o 

snahu podporovat ty „nejlepší“ vědce a vědkyně, od nichž jsou očekávány “excelentní“ vědecké 

výsledky.1 Přitom to, jak je chápána excelence, reflektují současná pravidla hodnocení vědecké 

práce, která implikují, kdo je považován za excelentního vědce či vědkyni (Felt a Stöckelová 

2009: 76-77) a kdo by tedy měl ve vědě zůstávat (Vohlídalová, Linková a Nyklová 2017: 360, 

364).2  

Druhý originální příspěvek mojí práce spočívá v tom, že se zaměřuji na odlišnosti v 

konstrukcích profesních identit osob, které se odklonily od vědecké dráhy, v oblasti 

přírodních a technických věd na jedné straně a sociálních a humanitních věd na straně 

druhé. Většina studií zabývajících se fenoménem odchodů z vědy a obecně akademickými 

kariérami a identitami buď nevěnuje pozornost oborovým odlišnostem (Rosser 2004, Johnsrud 

a Rosser 2002, Smart 1990), případně se věnuje jen jedné disciplíně (Linková 2009, 2014), a 

obecně převažují studie z oblasti přírodních a technických věd (Adamo 2013, Levin a kol. 2011, 

Linková 2014, 2009, Preston 1994, 2004, Sullivan 2000, Tao a Gloria 2018) nad studiemi 

z oblasti sociálních a humanitních věd (Castelló a kol. 2017, Stöckelová 2009a). Srovnávací 

studie jsou spíše výjimečné (Felt 2009, Stöckelová 2009, van der Weijden a kol. 2015). Lze se 

přitom domnívat, že bude-li většina podpůrných politik a opatření vytvořena na základě 

poznatků z oblasti přírodních a technických věd (STEM)3, nebudou zcela odpovídat potřebám 

vědců a vědkyň z oblasti sociálních a humanitních věd (SSH) a nebudou pro ně dostatečně 

přínosné.  

V českém kontextu toho o výzkumných a pedagogických pracovnicích a pracovnících, kteří na 

akademickou kariéru nakonec rezignují, příliš nevíme.4 Zatímco v zahraničí, zejména 

v anglosaském světě, je odchodům z akademického prostředí a souvisejícím tématům věnována 

 
1 Proklamaci těchto snah o excelenci ve vztahu k očekávání podpory mezinárodní konkurenceschopnosti 

české ekonomiky lze najít například v dokumentech Národní politika výzkumu a vývoje v České 

republice na léta 2016-2020. Patrná však byla již např. v dokumentu Reforma výzkumu, vývoje a 

inovací v ČR (2008). 
2 Souvislost podoby vědecké produkce se složením vědecké populace je výrazně tematizována zejména 

v souvislosti s absencí žen mezi výzkumníky a s dopady této absence na bezpečnost a využitelnost 

vědeckých zjištění pro ženy, zejména v oblasti medicínského výzkumu (Schiebinger 1999). 

V popularizační formě toto téma detailně zpracovala Saini (2018). V českém prostředí se tomuto tématu 

věnovaly např. Nyklová, Cidlinská a Fárová (2019) ve vztahu k oboru mezinárodních vztahů. 
3 Pro označení oblasti přírodních a technických věd a oblasti sociálních a humanitních věd používám 

v zahraničí ustálené zkratky STEM (science, technology, engineering, and mathematics) a SSH (social 

sciences and humanities). 
4 Následující část úvodní kapitoly vychází do značné míry z publikací Cidlinská a Vohlídalová (2015) 

a Cidlinská a Vohlídalová (2017), pro které jsme zpracovávala úvod do kontextu výzkumu odchodů 

z vědy v českém vědeckém prostředí, včetně proměn vědeckého prostředí. 
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velká pozornost, především v souvislosti s odlivem žen z vědy (např. RSC 2002, 2008, Preston 

2004, Smart 1990), v českém prostředí toto téma dosud nebylo dostatečně zmapováno Navíc, s 

výjimkou studie ČSÚ pro OECD z roku 2006 zaměřené na karierní dráhy lidí s doktorským 

titulem5 v ČR, k tomuto tématu v době započetí práce na představovaném dizertačním projektu 

chyběla data.6 Prvním pokusem tuto mezeru zaplnit bylo dotazníkové šetření, které jsem 

provedla ve spolupráci s Martou Vohlídalovou (Cidlinská a Vohlídalová 2015) mezi osobami, 

které opustily vědeckou dráhu v posledních deseti letech.7 Toto šetření ukázalo, že ve vztahu 

k hlavním důvodům odchodu byla pro ně zásadní kariérní fáze, v níž se lidé nacházeli. 

Nejpočetnější a nejméně ve vědě spokojená byla skupina kariérně nejmladších, tedy doktorandů 

a postdoktorandů. Zajímavým zjištěním bylo, že v této skupině nebyly vypozorovány 

v souvislosti s hlavními důvody odchodu významné rozdíly mezi ženami a muži, což bylo 

v rozporu s očekáváními na základě zahraničních výzkumů (Zuckerman a kol. 1991, Preston 

1994, 2004, RSC 2002, 2008, Kahlert 2010, Levine a kol.. 2011 cit in Cidlinská a Vohlídalová 

2015: 325). Zdá se tedy, že současné proměny českého vědeckého prostředí vytváří tak 

nepříznivé podmínky pro rozjezd vědeckých drah, že se na hlavních motivech pro odklon od 

vědecké profesní dráhy shodnou ženy s muži ve věkové skupině, kdy lidé pomýšlejí na založení 

rodiny, což běžně vede u žen a mužů k odlišnému vnímání a hodnocení pracovních podmínek. 

Na roli kariérní juniority a seniority a pozice v hierarchii vědecké instituce ve vztahu 

k odlišnému vnímání současných podmínek vědecké práce a vyjednávání vlastních vědeckých 

subjektivit poukazuje v českém prostředí v oblasti přírodních věd také Linková (2009: 90) na 

základě kvalitativní studie provedené v přírodovědné instituci. Zatímco seniorním akademikům 

ve vedoucích pozicích současné nastavení spíše vyhovuje, juniorním nikoli. V jejím výzkumu 

se však ukazují genderově odlišné strategie zvládání současných podmínek ve vztahu ke 

konstrukci vlastních profesních subjektivit. Zde představovaný výzkum na tyto dosavadní 

poznatky o českém vědeckém prostředí navazuje a prostřednictvím kvalitativní perspektivy, 

konkrétně hloubkových rozhovorů, dále prohlubuje porozumění konstrukci profesních identit 

 
5 Viz: https://www.czso.cz/csu/czso/vyzkum_profesniho_rustu_drzitelu_doktorskych_titulu 
6 V době dokončování dizertace byly zveřejněny výstupy výzkumného projektu Absolvent 2018, který 

sledoval i zapojení absolventů vysokoškolského studia (včetně doktorského) na trh práce (Zelenka a 

spol. 2019). Nicméně data týkající se pracovních drah absolventů doktorského studia nejsou dlouhodobě 

kontinuálně sledována. Na nedostupnost těchto informací upozorňoval již mezinárodní audit skupiny 

Technopolis z roku 2011 (Technopolis Group 2011b: 29, 61). Ještě v roce 2017 Beneš a kol. (2017: 6) 

v souvislosti s daty o studijní úspěšnosti poukazovali na nezačleňování dat za ČR do mezinárodních 

srovnání týkajících se vzdělávání. 
7 Tento výzkum byl podpořen Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v rámci doktorského 

grantového projektu „Proč mladí lidé opouštějí českou vědu?“ (GA UK, č. 694512), jehož jsem byla 

hlavní řešitelkou. 

https://www.czso.cz/csu/czso/vyzkum_profesniho_rustu_drzitelu_doktorskych_titulu
https://www.csvs.cz/blog/2018/09/absolvent-2018/
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začínajících vědkyň a vědců a její souvislosti s odklonem od vědecké profesní dráhy. Podobně 

jako studie Linkové (2009, 2014) poukazuje na významné genderové odlišnosti ve vztahu 

k uvažování o vlastní vědecké dráze, nicméně ukazuje je na nové, doposud neprozkoumané 

skupině osob a ve srovnávací perspektivě oblasti sociálních a humanitních věd (dále SSH) a 

oblasti přírodních a technických věd (dále STEM). 

Dříve, než se budu věnovat perspektivě profesních identit, kterou v analýze používám jako 

hlavní teoretické rámování práce, představím základní rysy proměn akademického prostředí, 

které představují důležitý kontext pro uvažování o tématu odchodů z vědy. 
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2. PROMĚNY PODMÍNEK A PODOB VĚDECKÝCH DRAH 

 

2.1 Proměny vědeckého prostředí 

Od roku 2004 probíhají v českém akademickém prostředí neoliberální reformy, vlivem čehož 

se zde objevují zejména v oblasti financování a hodnocení vědecké práce podobné jevy, jaké 

jsou pozorované v jiných evropských zemích, USA, Kanadě a Austrálii (např. Lamont a 

Nordberg 2014, Becher a Trowler 2001: 1-3). Je kladen velký důraz na pracovní výkon, který 

je měřen téměř výlučně bibliometrickými kritérii (Sauder a Espeland 2009) a klíčovou 

hodnotou se stává excelence a soutěž (Linková 2017a). Nicméně české prostředí má svá 

specifika, na jejichž základě lze předpokládat, že dynamiky a dopady některých procesů a rysy 

některých jevů budou odlišné od těch popisovaných ve studiích zejména z anglosaského 

prostředí, jak na to upozorňuje teorie tzv. path dependencies (David 1985 cit in Nyklová 2017: 

42) ve smyslu důrazu na historické souvislosti (Page 2006 cit in Nyklová 2017: 42).8 Pro 

porozumění vývoji v českém vědeckém prostředí je proto třeba zohlednit i odkaz doby 

komunistického režimu před rokem 1989 a nevnímat vývoj před rokem 1989 jako ukončený, 

bez dalšího významného vlivu na vývoj po roce 1989, jak to činí transformační diskurs Studené 

války, který vnímá změny v prostoru střední a východní Evropy jen jako dohánění vývoje v 

“centru”, tedy na Západě. Takový přístup by vedl k neporozumění současnému stavu a 

dezinterpretacím. Blanka Nyklová (2017: 29-30) si pro upozornění na toto nebezpečí vypůjčuje 

termín Karen Bennet „epistemicida“ odkazující k „epistemologickým ztrátám“, k nimž podle 

ní dochází, při překladu odborných textů do angličtiny vzhledem k rozdílům jazykových 

struktur. Epistemicida totiž znamená omezení možností přístupů k interpretaci jevů.9 

V kontextu mé práce jsou zásadní zejména historické souvislosti začátku reforem hodnocení 

vědecké práce, specifické genderové kultury a přístupy k politikám podpory rovných 

příležitostí žen a mužů. 

 

 
8 Na potřebu věnovat pozornost vlivu národních faktorů, jako jsou například právní systém či systém 

zdravotní péče, ve vztahu k analýze vědeckého a vysokoškolského prostředí, v němž lze v mnoha 

ohledech pozorovat určité internacionální sbližování, upozorňují i Becher a Trowler (2001: 1-3). 
9 Přístup path dependencies využívají i další české vědkyně, jež se zabývají genderovou rovností v české 

společnosti obecně, nejen ve vědě, neboť poukazování na historické kontinuity napomáhá porozumět 

vzniku a vývoji legislativy a politik, zejména rodinné politiky (Dudová 2012, Havelková a Oates-

Indruchová 2014, Hašková a Uhde 2009 cit in Nyklová 2017). 
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Proměny českého vědeckého prostředí, ačkoli svou formou vypadají podobně jako proměny 

organizace vědy v západních zemích, mají odlišný původ. Zatímco na Západě jsou počátky 

těchto proměn spojeny se vzestupem neoliberální kultury a praktik tzv. nového řízení veřejné 

správy (New Public Management),10 v českém prostředí jsou spojeny s porevoluční politickou 

transformací. Systém hodnocení vědecké práce se zde formoval jakožto nástroj, který měl 

akademické komunitě umožnit depolitizované řízení vědy založené na objektivních kritériích 

stanovených a kontrolovaných samotnou akademickou komunitou bez zásahů státu, která si 

tento nový styl řízení vytyčila jako morální závazek, jak napravit chyby minulosti, kdy vědci 

nebyli hodnoceni jen na základě vědeckých kvalit své práce, nýbrž i loajality vůči komunistické 

straně (Linková a Stöckelová 2012). Politický kontext tak vytvořil prostředí, v němž sami 

akademici byli hnacím motorem institucionalizace systému hodnocení vědecké práce (Linková 

2017: 78).11 Zde je přitom třeba zdůraznit, že se jednalo především o iniciativu čelních 

představitelů vědecké komunity oblasti přírodních věd. Tato skutečnost spolu se snahou o 

depolitizaci vědy se odrazila v nastavení systému hodnocení založeném na sledování 

bibliometrických ukazatelů (zejména impakt faktoru a citačního indexu), které byly 

považovány za objektivní (Linková a Stöckelová 2012). Podle Linkové, Vohlídalové a Nyklové 

(2017: 358) mohou být tyto odlišné politické okolnosti zavedení systému hodnocení vědecké 

práce důvodem, proč v českém prostředí nebyl vystaven tak silné kritice jako v zahraničí.12,13 

 
10 Ve Velké Británii jsou začátky reforem vědeckého prostředí spojeny se snahou konzervativní vlády 

v 70. letech 20. století omezit veřejné výdaje. Vysoké školství přitom začalo být nahlíženo jako oblast, 

která od státu dostává peníze bez nutnosti vykazovat, co přesně s nimi dělá, což začalo být vnímáno jako 

nepřijatelné, a zrodila se myšlenka, že k vysokoškolské oblasti by mělo být přistupováno stejně jak 

k jiným oblastem (Jarratt Report 1985 cit in Thomas a Davies 2002: 374). Reformy tedy byly 

prezentovány jako snaha zavést efektivitu a vykazatelnost do prostředí archaické aristokracie a jejích 

slonovinových věží (Scott 1989 cit in Thomas a Davies 2002: 374). Změny ve vysokém školství, v jeho 

struktuře a klimatu, tak nebyly odstartovány jen finančními škrty, nýbrž i způsobem rozdělování peněz 

a kontroly, které bývají nazývány „macdonaldizací“ univerzit, kdy je důraz kladen na výstupy, podobně 

jako u tayloristické pásové výroby (Parker a Jarry 1995 cit in Thomas a Davies 2002: 375). Naplno se 

tyto procesy rozvinuly ve Velké Británii a USA v 90. letech 20. století a rozšířily se do dalších zemí. Na 

globální úrovni byly reformy ovlivněny také novými idejemi „znalostní ekonomiky“ a výzvami 

ekonomické globalizace (Clark 2001 a Taylor 2001 cit in Krejsler a Carney 2009: 76). 
11 Linková a Stöckelová (2009: 134) také upozorňují, že pro české prosředí byla specifická také spíše 

absentující reflexe negativních dopadů nových stylů řízení ve vědě v zahraničí.  
12 V zahraničí je jedním z často tematizovaných negativ pociťovaný konflikt akademiků a akademiček 

mezi systémem hodnocení a tlakem na (akademické) podnikatelství na jedné straně a akademickými 

normami a hodnotami na straně druhé. Rothblatt (1985 cit in Becher a Trowler 2001: 160) takto hovoří 

o dvou zdrojích tlaku na akademiky, s nimiž se musí vyrovnávat: 1) o vnějších požadavcích 

(vycházejících z širšího společenského nastavení, tlaku průmyslu a státu), 2) o interních pravidlech vědy 

vycházejících z vlastního hodnotového systému a z institucí, které si ustavili sami akademici. 
13 Česká vědecká komunita začala projevovat nedůvěru vůči objektivitě, přesnosti a vypovídající 

hodnotě nového systému hodnocení až v souvislosti s propojením tohoto systému se systémem 

rozdělování finančních prostředků a rozpočtovými škrty (Linková 2014 cit in Linková 2017: 80). 
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Dále upozorňují, že zatímco odborná literatura britské provenience zdůrazňuje především 

negativní dopady proměn vědeckého prostředí posledních desetiletí,14 zjištění z jiných 

prostředí, např. německého, rakouského či skandinávského poukazují i na potenciální pozitiva 

zavádění nového řízení veřejné správy a důrazu na vykazatelnost, jako je zejména narušování 

nepotistických vazeb (Caprile a kol. 2012: 140–143 cit in Linková a Vohlídalová 2017: 15).  

V mezinárodním srovnání je přitom české akademické prostředí popisováno jako specifický 

mix. Na jednu stranu je v něm totiž silný prvek autonomie humboldtovského typu, který je 

spojen s porevoluční snahou omezit vliv státu a navrátit správu do rukou akademiků. Na druhou 

stranu v něm však sílí tlak na marketizaci (na tržně orientované řízení akcentující efektivitu, 

výkon a jeho kontrolu), podobný tlaku, kterému čelí univerzity v anglo-americkém prostředí již 

od 80. let 20. století, vzhledem k potřebě obstát v globální konkurenci (Dvořáčková a kol. 2014, 

Pesik a Gounko 2011 cit in Mudrák a kol. v tisku). Pro tento hybridní model je přitom typické, 

že marketizace se projevuje nejvýrazněji na strukturní rovině, zatímco na úrovni týmů a 

jednotlivců je stále uchováván tradiční akademický étos spojený zejména s hodnotami 

akademické svobody, autonomie a také kolegiality a spolupráce (Mudrák a kol. 2017, 

Zábrodská a kol. 2016, 2017). Tento specifický mix přitom činí z českého akademického 

prostředí obzvláště zajímavé pole pro výzkum dopadů reforem akademického prostředí na 

profesní identity vědkyň a vědců, zejména těch začínajících, kteří již jiný systém řízení 

akademických institucí nezažili. 

Podobně jako v zahraničí můžeme i v ČR pozorovat spojitost reforem akademického prostředí 

s proměňujícími se společenskými očekáváními vůči vědě a vysokému školství. Tyto jsou 

spojené s rostoucími výdaji na tuto oblast a s masifikací vysokoškolského vzdělávání a celkově 

s proměnami vnímání vědy ve společnosti i uvnitř vědecké komunity. Becher a Trowler (2001: 

 
Nicméně míra důvěry ve schopnost reformovaného systému rozpoznat a ohodnotit kvalitní vědeckou 

práci je stále poměrně vysoká (Machovcová a kol. 2019: 720). 
14 I když ne výlučně. Becher a Trowler (2001: 18) například upozorňují, že nové podmínky vědecké 

práce lze vnímat do jisté míry i jako potenciálně pozitivní příležitosti. S odkazem na Henkel (1997) 

zmiňují jako pozitivum například vytvoření společné koncepce kvality výuky, stmelení akademiků 

čelících společné nepřízni osudu (s odkazem na Kogana (2000) hovořícího o tzv. duchu Dunkirku 

(Dunkirk Spirit) či znesnadnění vykořisťování akademické práce žen díky důrazu na transparentnost 

hodnocení (Davies a Holloway 1995). Zde je však třeba upozornit, že současné nastavení pracovních 

podmínek ve vědě se zdá mít v konečném důsledku na vědecké kariéry žen spíše negativní dopad z 

důvodu konkrétních kritérií hodnocení a tedy kritérií pro postup vědeckou drahou. K tomu podrobněji 

v Analytické části této práce a dále např. v Cidlinská, Fárová, Maříková a Szénássy (2018) a 

Vohlídalová (2017b), kde je tento dopad reforem dobře viditelný na srovnání začátků vědeckých drah 

vědkyň před rokem 1989 a dnes. 
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5-7) upozorňují na posun ve vnímání cílů vysokoškolského vzdělávání, kdy začal být stále více 

kladen důraz na odbornost a přípravu na budoucí pracovní uplatnění v souvislosti s potřebami 

sektoru průmyslu a obchodu, a naopak začaly být upozaďovány neutilitaristické cíle jako 

všeobecný intelektuální rozvoj jednotlivců, kulturní role akademické sféry v rámci komunity a 

obecné rozšiřování znalosti a porozumění fungování společnosti. Připomínají přitom Barnetta 

(1997, 2000), který upozorňuje, že tento posun k důrazu na pracovní kompetence namísto 

akademických kompetencí (Barnett používá termín „slide to performativity“) se netýká jen 

kurikul, nýbrž celkového přenastavení mocenských vztahů, kdy se mění, kdo definuje, co je 

považováno za užitečnou znalost a čí diskurzy začínají být dominantní. Zvyšuje se důraz na 

efektivitu, ekonomičnost a spolu s ní na zisk. Slaughter a Rhoades (1993) takto poukazují na 

proměnu vztahu k intelektuálnímu vlastnictví, resp. na posun k jeho ochraně spíše než sdílení 

vzhledem k tomu, že zpeněžitelná znalost se stává cílem spíše než produktem akademického 

výzkumu. V českém prostředí bychom tento posun mohli zaznamenat např. v projevu 

tehdejšího premiéra Mirka Topolánka, který v roce 2007 v souvislosti s představováním svého 

plánu na „modernizaci České republiky“ a s vysvětlováním rozhodnutí zvýšit státní prostředky 

na vědu prohlásil, že „Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze“ (Vláda ČR 

2008).15 Linková (2014: 23-28) poukazuje na mizení slova věda z evropských a národních 

politik a jeho nahrazování slovem výzkum, které se například v českém prostředí projevuje od 

90. let užíváním spojení „výzkum, vývoj a inovace“. Upozorňuje tak na přítomnost posunu 

vnímání vědy nejen na politické rovině, nýbrž i uvnitř vědecké komunity v souvislosti 

s epistemologickými posuny směrem ke kritickým přístupům zpochybňujícím pozitivistické 

ideály objektivní vědy. Nutno však podotknout, že v českém prostředí je pozitivistický diskurz 

velmi silný díky obzvláště silnému postavení přírodních věd v akademické komunitě, které se 

projevuje i v nastavení českého systému hodnocení vědy (viz níže). 

Tyto proměny vědeckého prostředí měly významné dopady na proměnu pracovních podmínek 

vědecké práce, organizaci vědeckých pracovišť a na podobu vědeckých profesních drah, a 

představují tak důležitý kontext pro uvažování o tématu odchodů z vědy. Nyní se proto budu 

podrobněji věnovat pracovním podmínkám vědkyň a vědců v ČR, zejména podmínkám pro 

rozjezd vědeckých drah. 

 

 
15 Vnímání společenského užitku vědy téměř výlučně v souvislosti s potenciálními ekonomickým 

ziskem a opomíjení dalších možných přínosů například v oblasti zmírňování společenských nerovností 

je přitom pro české prostředí typické (Linková a kol. 2013: 15-6). 
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2.2  Pracovní podmínky ve vědě a akademické kariéry v ČR 

Až do nedávna se u nás veřejná věda vyznačovala absencí metodiky hodnocení, nízkou mírou 

kompetitivnosti a nízkou mírou účelového financování (Linková a Červinková 2013; Linková 

a Stöckelová 2012). Jako důležitý milník ve vývoji české vědy je přitom označováno zavedení 

Metodiky hodnocení v roce 2004 (Úřad vlády 2004a),16 které se o několik let později stalo 

podkladem pro rozdělování institucionální dotace na výzkum a vývoj (Linková a Červinková 

2013; Linková a Stöckelová 2012). V návaznosti na to postupně došlo ke značné proměně 

systému financování, v němž se stále výrazněji uplatňuje prvek soutěže. Česká porevoluční 

snaha dohnat co nejrychleji západní standardy vědecké výkonnosti a excelence přitom vedla 

v evropském srovnání k výjimečně výraznému snížení podílu stabilního institucionálního 

financování v rozpočtu vědeckých institucí ve víře, že nutnost soutěžit o většinu financí na 

výzkum povede k odlivu špatných vědců a setrvání těch nejlepších. Zatímco v roce 2005 bylo 

institucionální financování o 2 miliardy vyšší než účelové financování, v roce 2011 již 

institucionální financování dosahovalo jen 82 % financování účelového, tedy o 2,1 miliardy 

korun méně (Úřad vlády ČR 2012: 51), a cílem vládní politiky bylo do roku 2015 dosáhnout 

poměru účelové a institucionální podpory ve výši 60:40 (Vláda ČR 2009: 18). Například v 

Akademii věd ČR tak pokleslo mezi lety 2007 a 2016 institucionální financování z 63 % na 34 

% jejích nákladů (AV ČR 2014). Na některých pracovištích vysokých škol dosahovalo 

institucionální financování dokonce pouhých 20 % celkových finančních zdrojů (Dvořáčková 

a kol. 2014: 139). Podle autorů mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 

uskutečněného pro MŠMT ČR (Technopolis Group 2011a: 56), je přitom za nejnižší únosnou 

hranici institucionálního financování považováno 50 %. Pod touto hranicí začíná mít nedostatek 

relativně stabilních prostředků negativní dopady na vědeckou instituci a její možnosti 

smysluplně rozvíjet výzkumný obor.  

Pokles institucionálního financování klade vysoký tlak na soutěž o účelové (a tedy krátkodobé) 

zdroje financování. Dochází k enormnímu nárůstu konkurence v grantových soutěžích, což má 

za následek snižující se úspěšnost žadatelů, která se v případě Grantové Agentury České 

Republiky (GA ČR) (tedy de facto jediné instituce rozdělující v ČR finance na základní 

 
16 Tato Metodika byla původně vytvořena za účelem vyhodnocení efektivity institucí a hodnocení 

programů výzkumu a vývoje (nově navrhovaných programů i výsledků ukončených programů, Úřad 

vlády 2004b), nicméně po roce 2008 se stala nástrojem pro hodnocení výsledků výzkumných institucí a 

rozdělování financí na vědu (Linková 2017a: 78-79) 
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výzkum) stala terčem kritiky odborné veřejnosti.17 Zahraniční výzkumy ukazují, že snižování 

výdajů na veřejnou vědu ohrožuje především začínající výzkumníky a výzkumnice (Vastag 

2006). Exemplární ukázkou toho jsou např. kroky GA ČR. Ta zrušila program individuálních 

postdoktorských grantů, tedy jediné schéma, v němž mohli čerství absolventi a absolventky 

doktorských programů žádat o financování vlastního základního výzkumu, jehož cílem bylo 

„vytvořit pro absolventy doktorského studia takové podmínky, aby z vědy neodcházeli“ (ČSÚ 

2007: 7). Nahradila jej schématem tzv. juniorských grantů, které však tuto roli neplní, neboť 

jsou určeny spíše pro osoby s několikaletou postdoktorskou zkušeností, které aspirují na 

založení vlastní výzkumné skupiny. Toto nové schéma zavádí mnohem náročnější kritéria, 

která mohou čerství držitelé/ky titulu Ph.D. jen těžko splnit (zejména jde o počty a typy 

publikací a zkušenosti se zahraniční mobilitou), a obtížněji se jim proto konkuruje zkušenějším 

kolegům a kolegyním. Na základě těchto kritérií, která však nutně nemusejí souviset s kvalitou 

podávaných výzkumných projektů, tak může být ze soutěže o „juniorské granty“ a priori 

vyřazena velká řada badatelských talentů. Jak přitom ukazují zahraniční studie, stále se 

zhoršující vyhlídky na získání grantů mají negativní vliv na kariérní aspirace a entuziasmus 

mladých lidí ve vědě, neboť vedou k absenci příležitostí pro další profesní a kariérní růst 

(Robinson 2009). 

V důsledku proměn vědy a jejího financování dochází k dynamizaci uspořádání vědeckého 

prostředí a k celkovému poklesu pracovních standardů ve vědecké profesi (Bauder 2006). 

Ubývá pracovních smluv na dobu neurčitou a kmenových pozic s relativně stabilními 

pracovními smlouvami, které jsou nahrazovány krátkodobými smlouvami na dobu trvání 

grantového projektu, a dochází ke strukturní proměně vědeckých pracovišť. Jak podotýká 

Bauder (2006), vzrůst nejistoty akademického pracovního trhu se netýká všech zaměstnanců a 

zaměstnankyň ve stejné míře.18 Na příkladu kanadského akademického prostředí ukazuje, že 

 
17 Podle údajů GA ČR se mezi lety 2006 a 2013 snížila úspěšnost žadatelů o standardní projekty z 33,1 

% na 17,6 %. Od té doby se úspěšnost zase zvedla na 31,8 % v roce 2019. Nicméně je třeba upozornit, 

že toto zvýšení úspěšnosti souvisí se „zastropováním“ hladin mezd na grantových projektech, které se 

tak ocitly pod hladinou průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaných osob v ČR. Určité omezení 

kompetitivnosti tedy bylo dosaženo podhodnocením vědecké práce (GA ČR 2019). 
18 Podobně tento jev popisuje McInnis (2000), který upozorňuje, že ve vztahu k proměnám pracovních 

podmínek nejsou všichni akademici na stejné lodi. Diverzitu naopak považuje za hlavní rys 

probíhajících změn akademického prostředí (cit in Becher a Trowler 2001: 13). Jiní autoři a autorky 

hovoří o vytrácení univerzity jako homogenní komunity se sdílenými hodnotami a cíli a namísto toho 

hovoří o tom, že ve vědeckých institucích nacházíme mozaiku (Whitchurch 2008: 88) nebo soubor 

odlišných skupin zaměstnanců a zaměstnankyň (Billot 2010: 718) s tím, že největší diverzitu nacházíme 

na „periferii“, tedy na nejnižších a nejvíce prekarizovaných pozicích (Henkel 1997). V českém 

akademickém prostředí poukazují na odlišnou míru rozložení pocitu pracovní jistoty a odlišnou 

dostupnost zdrojů pro vybalancovávání zvyšujících se pracovních nároků spojených s reformami 

http://www.gacr.cz/
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dochází k segmentaci akademického pracovního trhu na stabilní pracovní místa s dlouhodobou 

pracovní perspektivou (tj. kmenové pracovníky/ice), jejichž podíl neustále klesá, a na 

„flexibilní“ zaměstnance/kyně najímané podle aktuální potřeby (ve výzkumném prostředí tzv. 

„contract research staff“ najímané na jednotlivé výzkumné projekty, v prostředí vysokých škol 

pak také vyučující, najímaní na výuku na semestr), jejichž podíl naopak roste. Tento jev se týká 

veřejných výzkumných institucí i vysokého školství, v obou oblastech má však do určité míry 

specifickou podobu. 

Linková a Červinková (2013) popsaly měnící se strukturu vědeckých týmů na biomedicínské 

instituci Akademie věd ČR, kterou je však možné šířeji vztáhnout na organizaci výzkumné 

práce v oblasti přírodních věd. Autorky hovoří o posunu od tradiční dynastické struktury 

výzkumných oddělení k nové dynamické. Dynastická oddělení bývala početnější a vedle 

vedoucího oddělení a doktorandů (resp. aspirantů) v nich výraznou roli zastávali samostatní 

vědečtí pracovníci, tedy stabilní zaměstnanci s vlastním výzkumným tématem, které rozvíjeli 

ve skupině s juniorními výzkumníky, jejichž vědeckou výchovu měli na starost. Možnosti 

kariérního růstu v rámci instituce byly velmi omezené. Většinou si vedoucí vybral 

potenciálního nástupce, který pak čekal, dokud vedoucí neodejde, nejčastěji do důchodu, a on 

jej v jeho funkci nenahradí. Pracovní jistota však byla vysoká. Samostatný vědecký pracovník 

byla stabilní pozice řadového (tedy nevedoucího) seniorního vědeckého pracovníka, o kterou 

bylo možné usilovat po ukončení doktorského vzdělání (aspirantury). V dynastickém 

uspořádání totiž neexistoval institut postdoktorské pozice, která je dnes běžnou součástí 

akademických kariérních řádů. Tato pozice je však vnímána jako juniorská, tedy ze své podstaty 

krátkodobá, závislá a přechodná. Skutečnost, že dnes postdoktorské pozice začínají pozici 

samostatných vědeckých pracovníků postupně nahrazovat, proto znamená zásadní proměnu jak 

ve vztahu k organizaci vědecké práce a struktuře vědeckých týmů, kdy v dynamickém 

uspořádání je jedinou stabilní pozicí vedoucí, tak ve vztahu k podobě akademických kariér. 

Dochází totiž k ustavení normativního modelu akademické dráhy postupujícího od 

doktorandské přes postdoktorandskou pozici až k pozici vedoucího pracovníka. Jedná se tedy 

o dráhu normativně progresivní. Gerforth a Červinková (2009) hovoří v tomto smyslu o 

formalizované excelentní kariérní dráze. Vedoucích pozic je však ze své podstaty málo a ne 

 
vědeckého prostředí v závislosti na věku (a tedy i typech pozic) akademiků Mudrák a kol. (v tisku). Ze 

stejného dotazníkového šetření dále vzešlo zjištění, že míra pracovní spokojenosti se u českých 

akademiků zvyšuje s věkem (Zábrodská a kol. 2016), podobně jako se snižuje ohrožení vyhořením 

(Zábrodská a kol. 2018). Naše studie s Martou Vohlídalovou (Cidlinská a Vohlídalová 2015) také 

poukázala na to, že zažívání pracovního stresu a nespokojenosti je nejčastější u nejmladších akademiků. 
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všichni výzkumníci a výzkumnice o ně stojí (Cidlinská a Linková 2013). Měnící se financování 

a struktury vědeckých týmů nicméně přestávají umožňovat alternativní kariérní dráhu. Existují 

samozřejmě rozdíly v různých vědních oborech, nicméně právě přírodní vědy, a specificky pak 

biovědy, bývají často těmi, které určují směr i pravidla, jimž se přizpůsobují i další vědní 

oblasti, jak je patrné zejména z české podoby systému hodnocení vědecké práce, který je 

nastaven podle standardů přírodních věd (Stöckelová a Linková 2009: 23).19,20 I proto považuji 

za důležité věnovat se i v mém výzkumu vlivu současných vědních politik na akademické 

identity vědkyň a vědců právě v oblasti SSH. 

Na vysokých školách bychom mohli považovat za ekvivalent samostatného vědeckého 

pracovníka pozici odborného asistenta, tedy nehabilitovaného zkušenějšího pedagoga či 

pedagožky s titulem Ph.D. Podíl vyučujících na této pozici klesá, zatímco naopak roste podíl 

všech ostatních nižších pozic, zejména tedy asistentů a asistentek a lektorů a lektorek 

(Technopolis Group 2011b: 74). Tito vyučující na nejnižších pozicích nesou největší výukovou 

a administrativní zátěž, a zároveň pracují na nejméně výhodné smlouvy, termínované s nejkratší 

dobou trvání.21 Milníkem pro získání stabilní pozice na VŠ je až habilitace (Prudký a kol. 2010: 

73). V mezinárodním srovnání je struktura kariérního postupu na VŠ v České republice 

hodnocena jako strnulá a náročná a kvalifikační systém je nahlížen jako spíše těžkopádný, což 

brání generační obměně a kariérnímu postupu mladých akademiků a akademiček. Do 

terciárního vzdělávání proudí jen málo absolventů doktorského studia. Průměrný věk profesorů 

a docentů je 63 a 57 let a průměrný věk při jmenování je 53 a 48 let. Věková struktura české 

akademické a vědecké populace patří k jedněm z nejkritizovanějších aspektů v mezinárodním 

auditu (Technopolis Group 2011b: 21). Od té doby se situace výrazně nezměnila. V roce 2017 

byla na veřejných vysokých školách největší koncentrace osob s profesorským titulem ve 

 
19 Ve snaze zmírnit znevýhodněný přístup oborů z oblasti sociálních a humanitních věd k bodům v rámci 

systému hodnocení a financování došlo v Národním referenčním rámci excelence k navýšení bodového 

ohodnocení článků v českých odborných časopisech a monografií. Nicméně disciplín sociologie, 

ekonomie a psychologie se toto navýšení netýkalo a zůstaly nadále hodnoceny podle stejných kritérií 

jako přírodní a technické vědy (Stöckelová 2012: 16-26 cit in Linková 2017: 80). 
20 Nevhodnost současných systémů hodnocení vědecké práce pro oblast SSH je tematizována i 

v zahraničí (např. Donovan 2005 cit in Linková 2009: 84). 
21 Většina respondentů/ek dotazníkového šetření provedeného mezi osobami, které opustily 

akademickou dráhu (Cidlinská a Vohlídalová 2015), byla zaměstnána na smlouvu na dobu určitou (63,4 

%), což je pro české akademické prostředí typické, neboť AV a VŠ měly až do nedávné doby výjimku 

ze zákona, která jim umožňovala opakované udělování smluv na dobu určitou (Špondrová 2014: 48-9). 
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věkové kategorii 60-69 let, následované kategorií nad 70 let. Osoby s docentským titulem byly 

nejčastěji zastoupeny ve věkové kategorii od 50 do 69 let (NKC – gender a věda 2019: 29).22 

Obecně však mají začínající akademici a akademičky lepší výhled na získání pracovní pozice 

na vysoké škole než v Akademii věd České republiky (AV ČR). Jednak rozpočet AV ČR 

zůstává spíše konstantní a kromě nahrazení odcházejících zaměstnanců existuje jen málo 

možností pro zaměstnání absolventů a absolventek doktorských programů kromě krátkodobých 

pozic na grantových projektech (Technopolis Group 2011b: 61), zejména ale na VŠ bývají 

pozice navázány především na výuku (výuka představuje přibližně 60 % mzdy akademických 

pracovníků/ic na univerzitách, zatímco výzkumné aktivity jen 25 % (Technopolis Group 2011b: 

12), tedy na aktivitu, která je hrazena z peněz rozdělovaných podle počtu studujících.23 V tomto 

směru donedávna zvyšovala jistotu pracovních míst na VŠ také masifikace terciárního (zejména 

bakalářského) vzdělávání, která v první dekádě 21. století dosahovala nejvyšší rychlosti ze zemí 

OECD (Šima a Pabian 2017: 96). Tento trend se sice v letech 2010-11 obrátil vlivem 

demografického poklesu počtu studujících (Šima a Pabian 2017: 115),24 nicméně stále platí, že 

výuková zátěž je v historickém srovnání se situací ve 20. století vysoká. Počty studujících 

narostly mezi lety 2001 a 2011 o 140 %, zatímco počet zaměstnanců veřejných vysokých škol 

narostl jen o 25 %. Na jednoho pedagoga tedy připadá třikrát více studujících než na začátku 

století (Technopolis Group 2011b: 13). 

Změny financování vysokých škol a akreditační kritéria studijních programů však na VŠ 

vyvíjejí stále větší tlak, aby vykazovaly také výzkumnou činnost, což zvyšuje nároky na 

akademiky a akademičky. Akreditační pravidla vyžadují, aby většina výuky na bakalářském 

stupni byla zajišťována vyučujícími s akademickými tituly a ze 40 % s tituly nejvyššími, tedy 

docentskými a profesorskými, které jsou však udělovány na základě vlastní výzkumné práce 

(Akreditační komise 2010 cit in Šima a Pabian 2013: 107). Vlastní výzkumná činnost je přitom 

očekávána i od osob na nejnižších pozicích. Výstupy výzkumu, zejména tedy publikace, 

představovaly donedávna zásadní kritérium pro přidělování peněz v systému financování, 

navázaném na systém hodnocení vědecké práce. Od roku 2017 sice začínají startovat změny 

systému hodnocení v rámci Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové 

 
22 Pro oblast medicínských oborů tematizuje problém nedostatečné generační obměny Šedo (2016). 
23 Výhradně nebo z velké části jsou hrazeny mzdy na vysokých školách z účelových zdrojů jen v 18 % 

případů. Nicméně vyšší stabilita pracovních míst navázaných na výuku bývá „vykoupena“ nižšími platy, 

zejména v porovnání s výzkumnými pracovníky AV ČR (Vohlídalová 2018: 8, 47). 
24 Mezi lety 2009 a 2014 tak došlo k poklesu počtu vyučujících v průměru o 3,5 % (Vývojová ročenka 

2015 cit in Šima a Pabian 2017: 115). 
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podpory výzkumu, vývoje a inovací zvané zkráceně Metodika 17+25 ve snaze vyvarovat se 

negativních dopadů dřívějšího velmi zjednodušujícího systému hodnocení a financování 

nechvalně známého jako tzv. kafemlejnek26, nicméně tato skutečnost nemá pro kontext mého 

výzkumu zásadní význam. Sběr dat byl totiž ukončen roku 2017, tudíž většina účastníků a 

účastnic mého výzkumu opouštěla vědeckou dráhu ještě za plného běhu tzv. kafemlejnku. 

Navíc ani dnes není Metodika 17+ plně implementována (plná implementace je plánována od 

roku 2020) a mnohá vysokoškolská pracoviště ve svém interním nastavení od původního 

systému ještě neupustila a existuje obava, že od něj v rámci interního hodnocení neupustí ani 

po plném zavedení Metodiky 17+.27  

Akademie věd ČR (AV ČR) se přitom tzv. kafemlejnkový systém netýkal nikdy. Více než deset 

let má vlastní „antikafemlejnkové“ hodnocení, které se koná v pětiletých periodách, a kromě 

kvantitativních ukazatelů sleduje i kvalitativní. Kromě kvality publikací se zaměřuje i šířeji na 

výzkumnou strategii a vizi.28 Nicméně, co se týče hodnocení pracovního výkonu jednotlivců, 

tam je stále publikační výkon hlavním hodnotícím kritériem. Ačkoli jednotlivé ústavy mají 

volnost v nastavení vlastních atestačních kritérií, obecně by bylo možné říci, že jednotlivci jsou 

hodnoceni jednou za jeden až tři roky a je od nich očekáván výkon přibližně dva články ročně 

v případě plného úvazku. Při nesplnění těchto kritérií hrozí neprodloužení či ukončení 

pracovního poměru. Tudíž i ti účastníci mého výzkumu, kteří působili na AV ČR, pracovali 

v prostředí, v němž byl tlak na publikační výkon velmi silný.  

Ačkoli se tedy v oblasti vysokého školství nacházíme v době, kterou bychom mohli označit 

jako „druhou vlnu“ reforem akademického prostředí, a na AV ČR tzv. kafemlejnek nikdy 

 
25 Metodika 17+ upouští od zaměření jen na publikační výkon institucí sledovaný prostřednictvím 

bibliometrických ukazatelů v jednoletých intervalech. Její záběr je širší, inspirovaný systémem 

hodnocení AV ČR. V pětiletých intervalech hodnotí instituci jako celek, včetně významu její práce pro 

společnost a jejího personálního řízení. Kromě bibliometrických ukazatelů využívá i tzv. peer review 

hodnocení, které vypracovává komise složená ze zahraničních expertů. Celý text Metodiky 17+ je 

dostupný zde: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796.  
26 Kafemlejnek se systému, který přinesla Metodika hodnocení výsledků ve výzkumu a vývoji 2008, 

přezdívalo proto, že rozděloval institucím peníze na základě bodů za publikační činnost v daném roce. 

Zjednodušeně řečeno, kolik si kdo „namlel“ bodů, tolik si „namlel“ peněz. Systém tedy zohledňoval jen 

bibliometrické údaje, tedy spíše kvantitu než kvalitu publikací, a nijak nereflektoval potenciál 

jednotlivých výstupů pro další rozvoj oborů a jejich společenský přínos, natož jinou než publikační 

činnost vědeckých pracovišť. 
27 Podrobnější vysvětlení těchto obav poskytuje např. Martin Uhlíř v článku „Nezničitelný kafemlejnek“ 

pro týdeník Respekt. Dostupné z: https://www.respekt.cz/spolecnost/neznicitelny-kafemlejnek.  
28 Popis metodiky hodnocení AV ČR je součástí zprávy z prvního kola hodnocení za období 2010-2014 

zde:https://www.avcr.cz/opencms/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/160701-

Hodnoceni.pdf.  

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796
https://www.respekt.cz/spolecnost/neznicitelny-kafemlejnek
https://www.avcr.cz/opencms/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/160701-Hodnoceni.pdf
https://www.avcr.cz/opencms/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/160701-Hodnoceni.pdf
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neexistoval, pro jednotlivce, zejména ty na nejnejistějších pozicích na začátku vědecké dráhy, 

je publikační činnost stále stěžejní součástí hodnocení. Zároveň na AV ČR i na vysokých 

školách je výzkum financován zejména grantovými penězi a grantové projekty s sebou nesou 

povinnost publikovat v relativně krátkých časových intervalech výstupy provedených 

výzkumů. Zejména začínající vědci přitom často pracují jen na pozicích vázaných na granty. 

Ačkoli tedy „druhá vlna“ reforem českého akademického prostředí může mít do budoucna vliv 

na konstrukci akademické identity a odchody z vědecké profese v ČR, v tuto chvíli ještě není 

možné toto výzkumně sledovat a zároveň je na místě obava, že pracovní podmínky začínajících 

vědkyň a vědců se tím výrazně nezmění.29  

Vysoké školy tedy v posledním desetiletí stojí před úkolem pokrýt velkou poptávku po výuce 

a zároveň vykazovat i výzkumnou činnost. Vzhledem k nedostatku peněz na platy vyšších 

akademických pracovníků se částečným řešením stávají doktorandi, kteří představují v podstatě 

levnou pracovní sílu, „zásobárnu výzkumníků a pedagogů“ (Červinková 2010b: odst. 31). 

Respondenti mezinárodního auditu se vyjádřili, že bez doktorandů by byl chod institucí 

prakticky nemožný (Technopolis Group 2011b: 58), a tato situace se od té doby nezměnila, jak 

je patrné ze zátěže doktorandů a doktorandek aktivitami nesouvisejícími s jejich dizertačními 

projekty (Fischer a Vltavská 2014) a diskusí týkajících se postavení doktorandů a stavu 

doktorského vzdělávání v ČR oživených po založení České asociace doktorandek a doktorandů 

v roce 2016 a probíhajících do dnes.30 Potřebnost práce doktorandů však neznamená posilování 

jejich pozice a zlepšování jejich postavení v akademické komunitě a lepší výhled na rozvoj 

akademické kariéry. Jsou stále nahlíženi primárně jako studující, kterými jsou dle zákona o 

vysokých školách (111/1998 Sb., § 47). Vytíženost zaměstnaneckými aktivitami se nepromítá 

do proměny (snížení) studijních nároků, což vede často k prodlužování studia.31 Navíc 

k povinnostem, které se netýkají přímo studia, se neváží jasná pravidla, což umožňuje neustálé 

zvyšování požadavků, a instituce tak mohou doktorandy a doktorandky účelově využívat dle 

aktuální potřeby výukové, organizační, administrativní a výzkumné (Šima 2010: odst. 6).32 

 
29 Děkuji Filipu Vostalovi za vznesení otázky po možném vlivu konce tzv. kafemlejnku na akademické 

identity. 
30 Odkazy na články, rozhovory, tiskové zprávy a diskuse spojené s činností asociace a reakcemi 

odborné veřejnosti, včetně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jsou dostupné zde: 

http://doktorandivcr.cz/cad-v-mediich.  
31 V řádné době, tedy do 3-4 let od zápisu do studia, se podaří úspěšně studium dokončit jen sedmi 

procentům doktorandů (Stiburek 2017) a průměrná délka úspěšně ukončeného doktorského studia se 

mezi lety 2002-2016 zvýšila z 4,6 let na 5,6 let (MŠMT cit in ČAD 2016). 
32 Na klíčovou roli studujících pro vědeckou produkci institucí v přírodních vědách poukazuje Linková 

(2009: 80-81). 

http://doktorandivcr.cz/cad-v-mediich
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V současné době zároveň dochází na některých školách i ke zpřísňování studijních nároků, 

zejména v oblasti výuky a publikačních povinností v důsledku zvýšení státního příspěvku na 

doktorská stipendia v roce 2018. Na některých školách se např. očekává, že doktorandi a 

doktorandky budou pracovat 40 hodin týdně jen za stipendium, tedy bez pracovní smlouvy za 

6000-10000 korun měsíčně v prvním roce studia.33 Nutno však upozornit, že tato kauzalita je 

lichá, neboť zvýšený státní příspěvek neznamená vyšší výdaje na doktoranda na straně školy. 

Navíc ke zvýšení příspěvku došlo jednak proto, že se během posledních deseti let neměnil 

nehledě na inflaci, a jednak proto, že jeho výše byla tak nízká, že neumožňovala pokrýt životní 

náklady. Běžnou praxí doktorandů je tedy zaměstnání při studiu, často mimo akademickou 

sféru, což vede k vysoké „úmrtnosti“ studujících doktorských programů v ČR, která se 

pohybuje kolem 50-50 % (Technopolis Group 2011b: 56, 59, Beneš, Kohoutek a Šmídová 

2017: 8).34 Z přístupu institucí je tedy patrné, že doktorandi a doktorandky jsou potřeba spíše 

pro zajištění běžného provozu, než že by jejich začleňování do výuky a výzkumu bylo součástí 

politik profesního rozvoje.  

Proaktivní personální politiky na českých akademických institucích téměř neexistují, buď zcela 

absentují, případně se jimi instituce začaly zabývat teprve nedávno (Cidlinská, Fárová, 

Maříková a Szénássy 2018; Technopolis Group 2011b). Výše popsané změny v hodnocení a 

financování totiž nebyly doprovázeny stejně rychlými změnami v kultuře řízení institucí a v 

přístupu k vědecké pracovní síle. Pro české akademické prostředí je typická vysoká míra 

zanedbávání institucionální podpory vědců. Pasivita ve vztahu k proaktivním personálním 

politikám souvisí s - v českém akademickém prostředí - dominantní představou, že ten, kdo je 

excelentní, tj. skutečně dobrý, nepotřebuje specifickou podporu, a to, zda je „dobrý“, má být 

rozpoznáno na základě jeho naplňování formálních kritérií hodnocení, která jsou považována 

za objektivní (Cidlinská, Fárová, Maříková a Szénássy 2018). Veškerá rizika spojená 

s poklesem pracovních standardů vlivem neoliberálních reforem jsou tak přenášena na 

jednotlivce, a instituce tak v tomto směru ze sebe snímají odpovědnost (Linková a Vohlídalová 

 
33 K tomuto tématu například Crhák (2019). 
34 Čeští doktorandi spolu s ukrajinskými mají v rámci pravidelných mezinárodních srovnání 

prováděných evropskou asociací začínajících vědkyň a vědců EURODOC nejnižší příjem spojený 

s doktorským studiem. V roce 2017 byl evropský průměrný měsíční příjem doktorandů 1352 eur (cit in 

rozhovor s tehdejší předsedkyní asociace EURODOC zde https://www.universitas.cz/en/284-doctoral-

candidates-should-not-be-treated-as-cheap-labour). Průměrný příjem českého doktoranda činí 

v přepočtu 285 eur. Měsíční pronájem pokoje v Praze se přitom pohybuje kolem 270 eur a pronájem 

malého bytu kolem 420 eur (Cidlinská 2018). 

https://www.universitas.cz/en/284-doctoral-candidates-should-not-be-treated-as-cheap-labour
https://www.universitas.cz/en/284-doctoral-candidates-should-not-be-treated-as-cheap-labour
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2017: 14).35 Tato představa a důvěra v objektivitu, respektive neutralitu formálních kritérií36 

také přispívá k silné podezřívavosti vůči politikám rovných příležitostí a konkrétním opatřením 

na podporu genderové rovnosti ve vědě (Tenglerová 2014, Cidlinská, Fárová, Maříková a 

Szénássy 2018), a to i přesto, že statistiky dlouhodobě ukazují na zvyšující se nepoměr mezi 

podílem žen ve studiu (včetně doktorského, které je vnímáno jako příprava na vědeckou 

profesní dráhu) a podílem žen mezi výzkumníky (viz níže). 

Nutno však poznamenat, že studijní a pracovní podmínky se prozatím velice liší jak mezi 

jednotlivými institucemi, tak v rámci jedné instituce vzhledem k tomu, že personální politiky 

jsou v gesci jednotlivých fakult či dokonce kateder. Typickým rysem českého akademického 

prostředí je značná diverzifikace, způsobená velkou autonomií jednotlivých institucí i jejich 

součástí (Šima a Pabian 2017).37 Spolu s tím se značně liší i platové podmínky. Velkou platovou 

variabilitu zapříčiňuje především možnost jednotlivých institucí libovolně nakládat s tarifní a 

flexibilní složkou platu (zahrnující různé zásluhové složky, zejména za publikační činnost). 

Některé instituce používají velice nízkou úroveň tarifní složky, takže platy se mohou výrazně 

lišit i na stejné pozici (Technopolis group 2011b: 19-20). Celkově jsou však platy českých 

pedagogických a výzkumných pracovníků dlouhodobě pod evropským průměrem a také pod 

průměrem platů vysokoškolsky vzdělaných osob v ČR (Vohlídalová 2018, Melichar a Pabian 

2007). Tento jev je nejmarkantnější v případě začínajících vědkyň a vědců, tedy osob, které 

jsou ve věku, kdy si lidé běžně zakládají rodinu, což je spojeno s vyššími finančními výdaji 

domácností (Höhne, Kuchařová a Paloncyová 2016). Podle MŠMT činí průměrný plat na VŠ 

na pozici lektorů/ek 28 838 Kč, v případě asistentů/ek 26 372 Kč a u odborných asistentů/ek 

33 836 Kč (MŠMT 2013). Tyto hodnoty se tedy pohybují pod úrovní průměrných (48 392 Kč) 

i mediánových (36 389 Kč) mezd vysokoškolsky vzdělaných osob v ČR (MPSV 2014 cit in 

Cidlinská a Vohlídalová 2015). Není proto překvapivé, že finanční ohodnocení, spolu 

 
35 Přenášení rizik na jednotlivce je typickým důsledkem neoliberálních přístupů k řízení a vyskytuje se 

tedy i mimo český kontext (Morley 2003 cit in Linková a Vohlídalová 2017: 14). V českém kontextu je 

však posilován právě absencí personálních politik. 
36 K přesvědčení o (zejména genderové) neutrálnosti a objektivitě formálních pravidel v ČR dále např. 

(Linková a kol. 2013: 24) 
37 Tato rozmanitost je výsledkem výše zmíněných porevolučních snah o co největší omezení státního 

centralismu. Vysoké školy v ČR se těší autonomii, která je v mezinárodním srovnání bezprecedentní 

(Prudký a kol. 2010: 77-8). 
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s ekonomickou nejistotou,38,39 figuruje mezi nejčastějšími motivy odklonu od akademické 

profesní dráhy, zejména u osob na jejím začátku (Cidlinská a Vohlídalová 2015).40 

Obecně však lze říci, že současné podmínky rozjezdu vědecké profesní dráhy vytvářejí pro 

začínající vědkyně a vědce do jisté míry schizofrenní situaci. Ideálem je excelentní akademická 

dráha, jejímiž hlavními rysy jsou progresivita a linearita, tedy plynulý postup z jedné kariérní 

příčky na druhou a kontinuální publikační činnost bez jakýchkoli delších pauz41 (Bagilhole 

2002; Mason a Goulden 2002; Acker 1990), která je však v současných podmínkách 

krátkodobých pracovních smluv stále obtížněji realizovatelná (Linková 2017a,b). Linearitu 

ohrožují i zvyšující se nároky na zahraniční mobilitu zejména postdoktorandů. V některých 

oborech a na některých institucích se zahraniční mobilita stává podmínkou získání pracovního 

místa. Například na některých (zejména pak výzkumných) institucích musí absolventi a 

absolventky doktorského programu instituci opustit a mohou se vrátit až po absolvování 

nejméně jednoroční stáže v zahraničí (Červinková 2010a, Cidlinská, Fárová, Maříková a 

Szénássy 2018). Nicméně instituce nejsou povinny je opět přijmout zpět. Linearita pracovní 

dráhy je tedy tím obtížněji dosažitelná, čím větší důraz se na ni klade. Systém krátkodobých 

smluv přispívá spíše k diverzifikaci a přerušování profesních drah než k jejich kontinuitě a 

progresivnímu růstu. Proto s Marcelou Linkovou (Cidlinská a Linková 2013: 55) hovoříme o 

„chycení začínajících vědkyň a vědců v pasti orwellovského double-thinku“, tedy dvojího 

myšlení, kdy na jedné straně musí ve snaze získat pracovní místo proklamovat, že vědecká 

práce je jejich absolutní životní prioritou, ale na druhou stranu musí počítat s tím, že 

pravděpodobnost setrvání ve vědě je velmi malá. 

Výzkumy provedené Národním kontaktním centrem – gender a věda (např. Cidlinská 2018, 

Cidlinská a Linková 2013, Linková 2014, Linková 2009, Vohlídalová 2013) přitom ukazují, že 

 
38 Pro akademiky a akademičky je typická nižší jistota práce, než je běžné pro vysokoškolsky vzdělané 

osoby v ČR. Zatímco smlouvu na dobu neurčitou má v české akademické sféře jen 35,3 % 

akademických pracovníků, v běžné populaci je zaměstnáno na smlouvu na dobu určitou jen 8 % 

pracujících (Vohlídalová 2018: 6). 
39 Podle studie OECD (2010: 13) patřila ČR k zemím s největším podílem držitelů titulu PhD, kteří ani 

po pěti letech od absolutoria nejsou zaměstnáni na smlouvy na dobu neurčitou. Zahraniční výzkumy 

také ukazují, že v soukromém sektoru lidé získávají stabilní pozice v kratším čase od získání doktorátu 

než v akademické sféře (NISTEP 2011 cit in OECD 2013: 34). 
40 Podle zjištění této studie se průměrný čistý příjem z akademické činnosti bez ohledu na výši úvazku 

v době odchodu z akademické pozice činil 17 257 Kč v případě mužů a 14 305 Kč v případě žen 

(Cidlinská a Vohlídalová 2015). 
41 Linková (2009: 94) například popisuje vyprávění doktoranda, který se setkal s tím, že vedoucí týmu 

rovnou vyhazoval do koše životopisi uchazečů a uchazeček o pracovní pozice, v nichž se vyskytují 

publikační „mezery“. 
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začínající akademici a akademičky, socializovaní v tomto rozporuplném systému, si silně 

internalizují zejména hodnoty, týkající se potřeby maximálního pracovního nasazení, potřeby 

věnovat se vědě více než na plný úvazek a eliminovat případné kariérní přestávky spojené s 

péčí o děti na nejnutnější krátkou dobu. Tyto požadavky tvoří určitý nepsaný étos výkonu 

vědecké a akademické profese. Taková představa pracovní dráhy je však silně genderovaná 

(Acker 1990). Počítá s pracovníkem, jehož soukromý život nijak neovlivňuje jeho pracovní 

dráhu a který se plně soustředí na pracovní výkon. Je šita na míru určitému typu maskulinity 

(extrémně soutěživému a zaměřenému na pracovní postup, (Cidlinská a Linková 2013, Linková 

2014, Linková 2009; O´Connor a kol. 2015) a zjevně znevýhodňuje ženy, které mají obvykle 

odlišné životní biografie než muži. Ačkoli se této představě vzdalují i mnohé mužské profesní 

dráhy, požadavek linearity znevýhodňuje především ženy, neboť jsou to především ony, kdo 

svou dráhu přerušuje či zpomaluje z důvodu péče o malé děti (Vohlídalová 2017a). Neoliberální 

řízení tak posiluje maskulinní kulturu vědy, která je vysoce kompetitivní a individualistická a 

prosazuje maskulinní subjektivity a kariérní dráhy (Thomas a Richards 2002 cit in Linková a 

Vohlídalová 2017: 14, Linková 2014), čímž činí rozjezd vědecké dráhy žen ještě obtížnější než 

rozjezd vědecké dráhy mužů.42 

Skutečnost, že současné proměny podmínek vědecké práce mají horší dopady na začínající 

vědecké kariéry žen než mužů, se odráží i v již zmíněném nepoměru mezi podílem žen 

kvalifikovaných pro vědeckou profesi a podílem žen ve vědecké populaci (NKC – gender a 

věda 2019, EK 2019). V rámci politik pro podporu genderové rovnosti ve vědě se hovoří o tzv. 

děravém potrubí (leaky pipeline), jevu, kdy ženy, které začínají svoji studijní a profesní dráhu 

spolu s muži, se v průběhu kariérního žebříčku postupně vytrácí, až na nejvyšších příčkách, 

tedy na rozhodovacích pozicích a mezi profesory, představují menšinu.43 Podíl výzkumnic 

v ČR dlouhodobě stagnuje pod 28 % (je tedy pod evropským průměrem, který činí 33,4 % (EK 

2019: 59), zatímco podíl absolventek magisterských programů již výrazně převýšil podíl 

absolventů (59,3 % x 40,7 %) a podíl doktorandek (45 %) a držitelek titulu Ph.D. (40,6 %)44 

 
42 O zhoršování podmínek pro kariérní rozvoj žen ve vědě hovoří dále např. Morley (2003 cit in Linková 

a Vohlídalová 2017: 15). 
43 Česká republika je přitom v mezinárodním srovnání zastoupení žen na nejvyšších pozicích se svými 

25,5 % žen na docentských a 15,6 % na profesorských pozicích jednou z nejslabších zemí EU (NKC – 

gender a věda 2019: 12). 
44 Nicméně Česká republika má v evropském srovnání nejmenší podíl žen mezi absolventy doktorského 

stupně vzdělávání (NKC – gender a věda 2019: 11) 
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kontinuálně narůstá (NKC – gender a věda 2019: 17-20).45 Jev patrný na celoevropské úrovni 

je zde tedy velmi výrazný. A podobně jako na celoevropské úrovni zde neplatí, že by v oborech, 

kde ženy převažují nad muži na bakalářské a magisterské úrovni, převažovaly ženy i mezi 

výzkumníky. Nelze přitom jednoduše říci, že ženy si výrazně častěji než muži volí pro 

vysokoškolské studium obory, které nesměřují své absolventy do vědy, jako například 

pedagogické obory na rozdíl od přírodovědných a technických oborů. Jednak podíl studentek 

oborů spadajících do oblasti STEM rychle narůstá46 a jednak ženy nepředstavují 50 % vědců 

ani v oblasti SSH, kde v posledním desetiletí v mnohých oborech převažují nad absolventy 

magisterské úrovně.47 Mezi zmíněnými vědními oblastmi však existují rozdíly v tom, v jaké 

fázi akademické dráhy ženy vědu opouští. Z oblasti STEM mizí ženy nejvíce v postdoktorské 

fázi, z oblasti SSH již během doktorského studia (NKC – gender a věda 2019: 22-24). Tato 

skutečnost naznačuje možnou existenci odlišných překážek rozvoje vědecké kariéry žen 

v těchto vědních oblastech. Zároveň, vzhledem k tomu, že to jsou zejména ony, kdo 

v posledních dvou dekádách zvyšují počty absolventů doktorských programů (NKC – gender a 

věda 2019: 17, 18), je zřejmé, že možnostem jejich profesního rozvoje je třeba věnovat v rámci 

diskuse o podpoře začínajících vědkyň a vědců a odchodech z vědy zvláštní pozornost. 

Obzvláště ve vztahu ke zmíněným proklamovaným snahám o vědeckou excelenci se jeví jako 

poněkud podezřelé, že by ženy byly jednoduše „neexcelentní“, a proto postupem akademickou 

hierarchií mizí. Nicméně otázku, koho současné vědecké prostředí vytlačuje a co to pro něj 

může do budoucna znamenat, je třeba si klást nejen v souvislosti se zastoupením žen a mužů, 

ale i v souvislosti s různými typy vědkyň a vědců, tedy s různými typy akademických identit. 

Jak totiž ukazuje dosavadní výzkum (Linková 2014, 2009, O´Connor a kol. 2015), v současném 

akademickém prostředí nacházíme velmi rozmanité akademické identity, které se vztahují 

odlišným způsobem k dominantním diskurzům, spojeným s vědeckou profesí a k formálním 

kritériím akademických drah. To s sebou nese i vytváření odlišných představ o možné 

budoucnosti vlastní vědecké dráhy, a to zase může odlišným způsobem přispívat k odklonu od 

 
45 Ve vysokoškolském sektoru činí podíl výzkumnic v ČR 34,4 %, zatímco evropský průměr je 40,7 %. 

Ve vládním sektoru jsou ženy mezi výzkumníky zastoupeny v ČR z 40,2 %, zatímco evropský průměr 

je 42,3 % (NKC – gender a věda 2019: 36-37). 
46 V roce 2017 představovaly ženy 70,3 % absolventů magisterského studia zdravotnických, lékařských 

a farmaceutických věd, 45,4 % absolventů magisterského studia přírodních věd a 33,3 % absolventů 

magisterského studia technických věd (NKC – gender a věda 2019: 19).  
47 V roce 2017 představovaly ženy 69,4 % absolventů magisterského studia sociálních a humanitních 

věd. Mezi absolventy doktorského studia jich v této oblasti bylo 47,8 % (NKC – gender a věda 2019: 

19-20). 
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vědecké profesní dráhy. V následující části práce podrobněji představím, jak studium utváření 

identit přispívá k porozumění tématu odchodů z vědy. 
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3. IDENTITA JAKO NÁSTROJ VÝZKUMU VĚDECKÉHO PROSTŘEDÍ 

 

Proměny fungování vysokého školství a vědy, popsané v předchozí kapitole, vedly výzkumníky 

a výzkumnice k zájmu o to, jak tyto proměny dopadají na samotné akademiky a na jejich vztah 

k akademické a vědecké práci, jak se akademici se svou prací identifikují a jak vnímají své role. 

Změny s sebou přinesly výrazné proměny a diverzifikaci těchto rolí a nové typy akademických 

pozic, což vedlo k tematizaci proměn akademické profese. To obrátilo pozornost na téma 

akademických identit, jejichž konceptualizace a výzkum se jeví jako zásadní pro porozumění 

zkušenostem akademiků na pozadí současných proměn vědeckého prostředí, jejich přístupu 

k práci a jejich potřebám (např. Pifer a Baker 2016, Winter 2009, v českém prostředí Linková 

2009, 2014). Toto porozumění se přitom zdá být nutným předpokladem vhodného nastavení 

vědních politik tak, aby se akademikům dostávalo užitečných typů a zdrojů podpory profesního 

rozvoje a případně, aby talentovaní lidé vědu neopouštěli. Míra rozvoje profesní identity se 

totiž ukazuje být zásadním faktorem profesních aspirací (McAlpine 2012), a její nízké rozvinutí 

tedy může vyústit k odchodu z profese.  

V této kapitole představím akademickou identitu jako analytický nástroj pro výzkum 

akademické profese v kontextu současných proměn akademického prostředí. Nejdříve 

seznámím s hlavními přístupy v oblasti teorií identity a významem jejich jednotlivých aspektů 

pro konceptualizaci akademických identit a jejich výzkum. Následně představím dva koncepty, 

vytvořené přímo za účelem výzkumu akademických identit, z nichž budu vycházet v mé vlastní 

analýze. V závěrečné části této kapitoly vysvětlím význam zohledňování oborových odlišností 

a zaměření na skupinu začínajících vědkyň a vědců ve výzkumu akademických identit. 

 

3.1 Teorie identity a jejich reflexe v konceptualizaci a výzkumu 

akademických identit 

Identita je odpovědí na otázku, kdo jsme (Ashforth a kol. 2008: 327), kdo jsou ostatní lidé, jak 

jsme zasazeni do společnosti, a toto porozumění se odehrává prostřednictvím srovnávání, co 

máme s ostatními společného a co nás od nich odlišuje. Základem konceptu identity jsou 

srovnávací kritéria, podobnost a odlišnost (Jenkins 2008: 16-27). V této podkapitole se 

zaměřím na teoretická uchopení identity a na reflexi těchto přístupů v konceptualizaci a 

výzkumu akademických identit. Budu přitom klást důraz na vliv prostředí a komunity a jejích 
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kritérií členství na vývoj identity jednotlivců. Specifickou pozornost budu věnovat vývoji 

profesní, resp. akademické identity. 

 

3.1.1 Trendy v teoriích identity 

Teorie identity prošly v posledních sto letech výraznými proměnami, které se nesly především 

v duchu kritiky esencialistických teorií. Tyto teorie vnímaly identitu jako něco, co je součástí 

„přirozenosti“ jednotlivce, jeho „já“, jako něco, co je mu dáno z jeho vlastní podstaty, nehledě 

na kontext, do nějž se jedinec narodil a v němž se následně vyvíjel, tedy jako něco, co je 

neměnné a nezávisí na jeho vlastní aktivitě (Sfard a Prusak 2005: 16). Od začátku 20. století 

vzrůstal zájem o interakci mezi jedincem a společností a teoretici a teoretičky usilovali o 

zahrnutí představy jedince a společnosti, aktérů a struktury do „jednoho analytického prostoru“ 

(Jenkins 1996 cit in Henkel 2005a: 146). Představa identity a jejího vývoje se tak začala 

posouvat směrem k větší otevřenosti a flexibilitě. 

Mezi prvními kritiky esencialistických představ o identitě byl výrazný zejména George Herbert 

Mead, čelný představitel a jeden ze zakladatelů symbolického interakcionismu. Na základě 

psychologického výzkumu dětské hry a interakce v dětské skupině došel k tomu, že míra 

rozvoje „já“, tedy identity, závisí na míře, do jaké si jedinec osvojí postoje a hodnoty komunity 

a do jaké si internalizuje obrazy tzv. významných druhých (Mead 1934). Meadův pohled na 

identitu tak přinesl zásadní posun, neboť poukázal na vliv společnosti na rozvoj identity 

jednotlivce. Autoři a autorky, kteří na něj navazovali, však zpochybňovali jeho představu o 

identitě jako o procesu s uzavřeným koncem. Identita se v jeho perspektivě sice vyvíjí ve 

společenském kontextu, který ji formuje, nicméně tento vývoj není kontinuální a nikdy 

nekončící, nýbrž je koncentrován do dětství a dospívání. Identita dospělého člověka je podle 

Meada spíše stabilní. S tímto pohledem nesouhlasil například Richard Jenkins (1996 cit in 

Henkel 2005a: 147), podle něhož transakce, v jejichž rámci je identita konstruována, probíhají 

neustále.  

Ve vztahu k představě stability identit lze rozlišit starší modernistický a novější 

postmodernistický přístup. Modernistický přístup říká, že ačkoli se identita může měnit, 

možnosti rekonstrukce jsou spíše omezené (např. Taylor 1989 cit in Schulze 2014: 3). Současné 

konceptualizace identity staví zejména na postmodernistickém přístupu, který zdůrazňuje, že 

identita je neustále formována a transformována v interakcích s druhými, a to s druhými v 

širokém slova smyslu – jinými lidmi, skupinami, institucemi a kulturními kategoriemi 
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(Akkerman a Meijer 2011, Lee a Schallert 2016 cit in Arvaja 2018: 293). Vyjednávání identit 

probíhá v procesu, v němž jsou individuální zkušenosti, hodnoty, představy a zájmy neustále 

reflektovány s ohledem na očekávání, která jedinec vnímá ve svém okolí a která se projevují 

např. ve formě jeho pracovních podmínek (Beijaard, Meijer a Verloop 2004, Clegg 2008, 

Vähäsantanen a Billet 2008 cit in Arvaja 2018: 293). 

Mezi postmodernistickými přístupy jsou velmi výrazné konstruktivistické a kulturní. 

Konstruktivistické zdůrazňují roli vlastní aktivity (agency) jednotlivců v procesu konstrukce 

identity (Trowler and Knight 1999, Davies a Harré 1990) a přijímání i vytváření sociální reality. 

Identita tak není vnímána jako „esence, nýbrž jako projekt“ (Henkel 2000: 14), kdy sociální 

kontext formuje identity a zároveň je formován identitami zúčastněných (Trowler a Knight 

2000). Tento holistický postoj zastává např. Giddens (1991), který říká, že identity jednotlivců 

nejsou jen ovlivňovány organizacemi, nýbrž také přispívají k formování těchto organizací. 

Posun k vlastní aktivitě jednotlivců ve vztahu k formování identity je vyjádřen u některých 

autorů (např. Prichard 1999) užíváním slova subjektivita spíše než identita. Kulturní přístupy 

zase vyzdvihují roli komunity, respektive kontextově specifické socializace a učení uvnitř 

„komunit praxe“ (community of practice) při vytváření identit (Lave 1991, Trowler and Knight 

2000). Role individua je v tomto přístupu upozaděna a analýza se soustředí především na 

historický a sociální kontext a jeho proměny (Engestrom 2000). Oba zmíněné přístupy se tedy 

liší v pohledu na význam různých faktorů ovlivňujících formování identity jednotlivců, shodují 

se však v důrazu na proměnlivost individuálních identit.  

 

3.1.2 Identita jako narativ a dialog 

Postmodernistický pohled na identity byl ovlivněn významnými proměnami sociálních institucí 

a komunit ke konci 20. století. Postmodernisté argumentovali, že v současném kontextu mizí 

podmínky pro stabilní identity (Henkel 2005b: 158). V postmoderním kontextu je subjekt 

neustále formován a transformován „ve vztahu k tomu, jak se mění naše reprezentace 

v kulturních systémech, které nás obklopují“ (Hall 1992: 276 cit in Henkel 2005a: 153). To 

však neznamená, že by se jednotlivec najednou obešel bez stability a koherence. Naopak se o 

ně snaží jakožto o podmínky své spokojenosti a schopnosti jednat.48 Proto si vytváří jejich iluzi, 

což podle postmodernistů dělá prostřednictvím „narativu o sobě samém“ (of the self) (Hall 1992 

 
48 Ke strategiím zvládání nekoherencí v současném vědeckém prostředí, které klade na akademiky a 

akademičky protichůdné nároky, a vlivu těchto rysů prostředí na utváření jejich subjektivit Linková 

(2014, 2009). 
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cit in Henkel 2005a: 153). Giddens (1991: 5) ze stejného důvodu hovoří o identitě jako o 

„reflexivně organizovaném projektu“, který si jednotlivci sami vytváří a který sestává z jejich 

snah udržovat si koherentní, i když kontinuálně revidované, biografické narativy. Těmito 

snahami tedy identita opět nabývá určité kontinuity či přímo stability. Stabilní a koherentní 

identita je v této perspektivě iluze konstruovaná skrze náš narativ (Hall 1990 cit in Henkel 

2005a: 153).  

Identita pojímaná jako „osobní narativ“ či „sdělování, kým jsem“ (Gee 2000) je tedy výsledkem 

komunikace, která probíhá jak s okolím jednotlivce, tak uvnitř něho samého, protože zahrnuje 

i dialog se sebou samým, tedy myšlení. Kritici tohoto pohledu na identitu (např. Wenger 1998: 

151 in Sfard a Prusak 2005: 17) oponovali, že i když o sobě mluvíme a přemýšlíme pomocí 

slov, tato slova nejsou žitou zkušeností, a proto analýza identity a prožívání jednotlivců 

založená jen na analýze jejich promluv je nedostačující. Autoři a autorky zastávající 

konstruktivistickou perspektivu, a zejména ti věnující se diskurzivní analýze jako např. Sfard a 

Prusak, však argumentují tím, že identitu utváří to, jak na vlastní zkušenost nahlížíme, nikoli 

sama zkušenost jako taková (Sfard & Prusak 2005: 17). Podobně Davies a Harré (1990: 46) 

upozorňují, že naše vnímání světa se odvíjí od pozice, kterou zaujmeme v momentálně 

dostupných diskurzivních repertoárech. 

Mnohé současné přístupy ke konceptualizaci a výzkumu identit se shodují v představě identity 

jako dialogického projektu. Například Hubert Hermans (2001) za tímto účelem používá 

koncept „já-pozice“ („I-position“), kdy „pozice“ odkazuje k usazení „já“ v heterogenním 

kontextu společenských skupin, a „já“ v sobě uchovává kontinuitu a vlastní aktivitu. Arvaja 

(2018: 293-4), která na Hermanse navazuje, hovoří o dialogickém já, které je složeno z 

mnohačetných „já-pozic“ (např. akademičky, matky, partnerky), které přinášejí různé pohledy 

na svět a které se mění v závislosti na společenských kontextech, v nichž se jedinec ocitá. 

Identita jednotlivce je tedy propojením různých perspektiv, které jsou spolu v neustálém 

dialogu, resp. vyjednávání, které je vedeno snahou jednotlivce o koherenci vlastního já. Davies 

a Harré (1990: 48) vyjadřují kontextuální fluiditu, proměnlivost a relační a reflexivní princip 

identit v rámci své poziční teorie, kdy tzv. umísťování (positioning) vyjadřuje diskurzivní 

proces, v němž jedinci během svých promluv konstruují obraz sebe a druhých jako specifických 

aktérů. V jejich pojetí je identita „tady a teď“ a je jedinci aktivně utvářena, čímž se snaží 

vymezit vůči statičtějšímu konceptu role používanému v tradiční sociální psychologii. Podobný 

důraz na vlastní aktivitu jednotlivců v konstruování svých identit v rozmanitých kontextech 

najdeme také u autorů (např. Hiles 2007, Chrz, Čermák a Chrzová 2009) věnujících se narativní 
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analýze, kteří pracují s konceptem tzv. pozic identity (identity positions), jež jednotlivci 

ustavují prostřednictvím příběhů, které konstruují, přičemž kladou důraz nejen na obsah 

vyprávění, ale především na jeho způsob, který odráží hodnoty a postoje a vyjadřuje vztahování 

se k dostupným diskurzům. Ačkoli se zmiňované přístupy liší v tom, čemu věnují hlavní 

pozornost a proč, jedno mají společné. Identita je v nich vnímána jako projekt probíhající 

neustále a na mnoha rovinách najednou, přičemž v různých okamžicích nabývají jednotlivé 

roviny různou sílu, a také může na různých úrovních docházet ke změnám (Brennan a Patel 

2008: 22). 

Zde je však třeba zdůraznit, že ačkoli jednotlivci mají při konstrukci svých identit svobodu 

v tom smyslu, že si mohou z dostupných diskurzivních repertoárů vybírat, jaké prvky do svého 

osobního narativu začlení a jak je nakombinují, tento výběr je zároveň omezován, jak na to 

upozorňuje Swindler (1986), když hovoří o kulturních repertoárech jakožto o kulturních 

narativech, na jejichž základě si jednotlivci odůvodňují a plánují své jednání. Toto omezení 

spočívá v působení kultury, zejména tedy norem a schémat jednání, které si jednotlivci osvojují 

v rámci socializačního procesu, a v působení struktur, v nichž se jednotlivec nachází. Obzvláště 

dobře viditelné to je na příkladu genderu, respektive dostupnosti či využitelnosti určitých 

repertoárů pro muže a pro ženy. Určité repertoáry jsou kódovány jako femininní (např. repertoár 

pečující osoby, resp. pečovatelky), a tedy obtížně využitelné či hůře dostupné pro muže, a 

naopak, jak ukazuje například Pospíšilová (2018) ve své analýze využívání kulturních 

repertoárů ženami a muži při vyjednávání rozdělení a konstrukci jejich rolí 

v partnerském/rodinném podnikání. Swindler (1986) sice hovoří o repertoárech jednání, nikoli 

identit, nicméně jestliže pojímáme identity jako narativy vycházející z diskurzivních repertoárů 

dostupných v dané kultuře, a tyto diskurzy jsou genderované, jak ukazuje feministická 

diskurzivní analýza (např. Wodak 1997), domnívám se, že je možné hovořit o maskulinních a 

femininních identitních repertoárech. Proto budu s tímto termínem pracovat i ve své analýze. 

Zmíněná práce Pospíšilové (2018) zároveň ukazuje i identitní konflikty, které způsobuje 

kombinování jednotlivých prvků femininních a maskulinních identit, v daném případě zejména 

kombinace identity matky (která se v našem kulturním kontextu svými rysy výrazně odlišuje 

od identity otce) a podnikatelky, vzhledem k tomu, že podnikání je spojeno především 

s maskulinními rysy a identitami, jako je např. důraz na pracovní výkon a identita živitele 

rodiny (Chessario a kol. 2014 cit in Pospíšilová 2018: 91). Pozornost věnovaná identitním 

konfliktům také souvisí s důrazem na výše diskutovanou dialogičnost identit. Stále častěji je 

tematizována skutečnost, že každý jednotlivec je zástupcem více různých sociálních kategorií 
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(např. gender, věk, profese) a skupin (např. politická strana, sportovní klub), k nimž se váží 

specifické kolektivní identity. Individuální identity tak začaly být nahlíženy jako pluralistní, 

mnohovrstevnaté. Případně by bylo možné říci, že jedinec má více různých identit. Jako to 

vyjadřují „já-pozice“ Hermans, které v sobě zahrnují, jak „já“, tak „my“, což znamená, že 

v jednotlivých „já“ jsou obsaženy kolektivní perspektivy jednotlivých kultur (Hermans 2003), 

podobně jako u Meada (1934) jsou součástí „já“ jednotlivců i perspektivy zobecněných 

druhých. Pro identitu jednotlivce je tedy zásadní nejen to, jak si jedinec definuje sám sebe, 

nýbrž i to, jak jej definují ostatní (Watson 2008: 100 cit in Lamont a Nordberg 2014: 5).49 

Jednotlivec tak musí dát smysl nejen tomu, kdo je sám pro sebe, nýbrž i tomu, kdo je pro druhé. 

Identita jednotlivce tak v sobě spojuje identitu osobní (personal), vyjadřující jeho jedinečnost a 

vytvářející jeho obraz jako lidské bytosti, a sociální, odkazující k jeho členství v 

různých sociálních kategoriích a vytvářející jeho obraz jako sociálního aktéra.50 Identita tedy 

funguje jako koncept, který spojuje jednotlivce se společností a jednotlivcovo osobní já 

ovlivňuje jeho žitou zkušenost jako člena komunity (Ybema a kol. 2009).  

 

3.1.3 Konflikt a snaha o koherenci při konstrukci identity 

Představa identity jako dialogického projektu a pluralistní entity vedla k tematizaci konfliktu 

při vytváření a udržování identit ve vztahu k životní spokojenosti jednotlivců (Sveningsson a 

Alvesson 2003 cit in Lamont a Nordberg 2014: 7). Jak bylo ukázáno v přechozí podkapitole, 

různé perspektivy a roviny identity, které se v jednotlivci propojují, mohou být vzájemně 

v rozporu (Seikkula, Laitila a Rober 2012, Wortham 2001 cit in Arvaja 2018: 294). Sociální 

kategorizace totiž definují jednotlivce tím, že jej do určitých kategorií zahrnují, a zároveň jej 

z jiných vylučují, vytvářejí rozdělení na „my“ a „oni“ (Kenny a kol. 2011 cit in Lamont a 

Nordberg 2014: 5). Sociální identita přitom představuje vědomí jednotlivce, že patří do určitých 

 
49 V tomto směru je zohledňován také vliv mocenských nerovností, který se projevuje tím, že některé 

diskurzy jsou oproti ostatním v dominantní pozici, z níž určují, kdo zaujímá v daném diskurzu, jaké 

místo, a tedy i kdo je vnímán jako ten „druhý“, a jaké diskurzivní nástroje má pro sebeprezentaci a 

sebeurčení k dispozici. Zejména je tento aspekt konstruování identit sledován v souvislosti s genderem 

v patriarchálním, mužsky hegemonním systému, případně v souvislosti s etnicitou, rasou a 

náboženstvím (Moghadam 1994). 
50 Mnozí autoři však rozlišení na osobní a sociální identitu vnímají jako nedostatečné a upozorňují na 

další složky. Ashforth a kol (2008: 327) například považují za důležité zohlednit ještě identitu 

organizační. Osobní identitu vnímají jako unikátní vnímání sebe sama, sociální identitu jako sebeurčení 

na základě toho, do jakých skupin jedinec patří a organizační identitu jako způsob, jakým jedinec vnímá 

sebe sama ve vztahu ke kolektivu a jeho roli v organizaci. V souvislosti s kolektivními identitami bylo 

postupem času také stále více pozornosti věnováno „relační“ povaze identity, tedy jak lidé definují „nás“ 

a „je (ty druhé)“ (Lamont 2001: 171). 
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sociálních skupin. Problém však může nastat, když jedinec v některé ze skupin (např. vědecké 

profesi) představuje na základě svého zařazení do dalších kategorií (např. gender či rasa) 

menšinu.51 Tyto další kategorie totiž mohou být spojeny se sociálními identitami, které jsou 

v nesouladu s některými dominantními rysy sociální identity dané skupiny. Přitom pocit 

členství, přináležení k určité sociální identitě je spojen i s určitým emocionálním a hodnotovým 

významem – s psychologickou identifikací či pocitem pouta (Turner 1982: 31). Proto v případě, 

že některé sociální identity jednotlivce jsou v nesouladu, může pocítit osobní krizi a 

nespokojenost (McNulen rok: 4 cit in Schulze 2014: 3; Henkel 2005: 153).  

 

Jak vyplývá z výše řečeného, jednou z identit jednotlivců je i identita profesní. Akademici, 

podobně jako např. lékaři, se jeví jako skupina, pro jejíž členy je povolání pro jejich sebeurčení 

relativně klíčové (Watson 2008 cit in Lamont a Nordberg 2014: 7). Tento přístup k profesní 

identitě lze pozorovat u profesí, které v sobě nesou imperativ životního poslání, v nichž obsah 

práce není cele předepsán organizací, a pracovníci požívají více svobody a mají významný 

prostor pro vlastní uvážení, co se náplně a hodnocení vlastní práce týče (Pifer a Baker 2016). 

Tato vyšší míra osobní svobody je přitom spjata s vyšším nárokem na smysl pro morální 

odpovědnost a oddanost profesi (Sullivan 2000, McInnis 2010). Význam profesní identity pro 

akademiky tak naznačuje, že pokud je jejich profesní identita ohrožena a vystavena 

pochybnostem, může to výrazně ovlivnit jejich pocit osobního štěstí a životní spokojenosti 

(Lieff a kol. 2012).  

 

Naznačený posun v konceptualizaci identit, tedy pozornost věnovaná jejich 

mnohovrstevnatosti, se projevil i ve výzkumu akademických identit. Při zkoumání zkušenosti 

akademiků a prožívání a provádění akademické identity nebyla uplatňována jen perspektiva 

identity profesní, nýbrž i identity osobní, a pozornost začala být věnována jejich vzájemné 

interakci (př. Henkel 2010, Pifer a Baker 2013, 2016, Clegg 2008). Výzkumníci tedy stále více 

používají výše zmíněný dialogický přístup ke zkoumání identit. Akademické identity začaly 

být vnímány jako součásti individualizovaných životních projektů (Delanty 2008: 133 cit in 

 
51 Pozice menšinové identity se ukazuje být spojena spíše s negativy než pozitivy. Např. Pinel, Warner 

a Chua (2005) ukazují, jak tato pozice vedla k rozvoji „vědomí stigmatu“ (stigma-consciousness) u 

černošských mužů na univerzitě, na níž byla většina studujících bílá. Toto „vědomí stigmatu“ jim 

znesnadňovalo začlenění se do života v kampusu a snižovalo jejich výkon. Proto daní autoři zdůrazňují 

potřebu snažit se rozvíjet diverzitu v univerzitním prostředí. Steele a Aronson (1995), kteří zkoumali, 

jak se liší výsledky testů podle toho, zda je před jejich započetím účastníkům a účastnicím řečeno, že 

příslušníci jejich sociální skupiny v nich ne/prospívají, hovoří o hrozbě sterotypu (sterotype threat). 
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Lamont a Nordberg 2014: 10) a do popředí se dostala diskuze vnitřních tenzí a konfliktů, které 

spolupůsobení profesní a osobní identity přináší (Engeström a Sannino 2011, Sannino 2010 cit 

in Aarvaja 2018: 293). 

Konflikty mezi různými identitami jednoho člověka se projevují zejména protiřečením si, 

rozpory a vnitřními tenzemi v prezentovaném narativu. Konflikty v narativech mají často 

kořeny i v rozporech vycházejících z kultury, institucí a organizací, do nichž jednotlivec náleží 

(Sannino 2010, Engeström a Sannino 2011 cit in Aarvaja 2018: 296). Osobní krize jsou proto 

často spojené nejen s nesouladem osobní a sociální identity (Hermans 2003), ale i 

s kontradikcemi v kolektivních aktivitách (Sannino 2010 cit in Aarvaja 2018: 297). Sociální 

definice a redefinice jednotlivce jsou přitom rámovány v organizačním kontextu 

prostřednictvím normativních diskurzů vážících se ke sdíleným představám o vhodném či 

nevítaném chování spojeném s členstvím v určité komunitě (Ybema a kol. 2009). Identita je tak 

„sociálně vyjednaným dočasným výstupem dynamické interakce mezi vnitřními snahami a 

vnějšími normami, mezi vlastní prezentací (self-presentation) a označováním (labeling) 

druhými, mezi regulací a rezistencí“ (Ybema a kol. 2009: 301). Z tohoto pohledu bývá proces 

formování profesní identity vnímán jako „nalézání vlastního hlasu“ (Potgieter a Smit 2009: 215 

cit in Schulze 2014: 1-2).  

Vztáhneme-li tuto metaforu na akademickou profesi, tak proces formování akademické identity 

je procesem „nalézání vlastního akademického já“ (Dison 2004: 83 cit in Schulze 2014: 2), 

které ukazuje umístění sebe sama v akademickém prostoru. Vývoj akademické identity je tak 

individuálním projektem uvnitř akademické komunity, která akademikům poskytuje jazyk, 

v němž o sobě přemýšlejí (Schulze 2014: 3). Lze tedy říci, že perspektivy jednotlivce a druhých 

jsou propojeny, protože „způsoby, jakými vnímáme sami sebe i způsoby, jakými nás vnímají 

druzí, jsou rámovány diskurzivními elementy přijímanými ze stejné kulturní „banky“ (Watson 

2008: 100 cit in Lamont a Nordberg 2014: 5). Význam jazyka při konstrukci identit vedl k tomu, 

že je pro jejich výzkum hojně využíván diskurzivní přístup, který se snaží identifikovat 

dominantní diskurzy, které ustavují hlavní premisy toho, jak jednotlivci přemýšlí a mluví o sobě 

v určitých sociálních kontextech (př. Foucault 1971 cit in Krejsler a Carney 2009: 77). V tomto 

teoretickém rámci je „já“ vnímáno jako entita, která je neustále zpracovávána na základě pozice 

subjektu v dominantních i jiných diskurzech, které jsou jednotlivci dostupné (Foucault 

1994/1984 cit in Krejsler a Carney 2009: 77).  
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V souvislosti se zkoumáním akademických identit je třeba zdůraznit právě onu existenci a 

simultánní působení více různých diskurzů v akademické komunitě. Na to poukazují např. 

Stöckelová a Linková (2009) s odkazem na Johna Lawa a jím identifikované čtyři různé režimy 

vědecké profese (úřadování, povolání, vizionářství, podnikání), které reflektují různé 

požadavky, s nimiž se musí akademici a akademičky vyrovnávat a vyjednávat v konfrontaci 

s nimi vlastní profesní identitu.52 Nelze tedy říci, že by v akademické komunitě existovala jedna 

představa toho, co je ideální akademická identita. Nicméně jak ukazuje např. Linková (2014), 

proměny akademického prostředí mají vliv na to, jaké typy identit se stávají dominantní. 

 

3.1.4 Mocenské aspekty konstrukce identit 

Pro zkoumání vlivu normativních diskurzů na vývoj identity jednotlivců je přínosný pohled 

komunitaristické morální filosofie, která se zabývala jedincem jako nositelem tradice komunity, 

a poukazuje tak na produkci a reprodukci kritérií členství komunity a kolektivní identity. 

Významným představitelem tohoto teoretického směru je Charles Taylor (1989 cit in Henkel 

2005a: 147), který klade důraz na morální, hodnotový rámec poskytovaný komunitou v procesu 

vytváření identity, a zejména na jazyk. Skrze jazyk jednotlivci přijímají koncepty a kognitivní 

struktury a jeho prostřednictvím komunita vytváří a předává své mýty, které vyjadřují hodnoty 

a postoje komunity. Komunity pomocí svých mýtů vytvářejí svá kritéria členství, která 

vymezují kolektivní identitu. Vyjádření kritérií členství je přitom obzvláště důležité v případě 

prostorově neohraničených komunit, jako jsou např. profesní skupiny (Strauss 1959: 150). 

V případě akademické profese je takovým příkladem výrazu kritérií členství současný diskurz 

excelence (viz 2.1 Proměny vědeckého prostředí).  

V kontextu proměn akademického prostředí jsme svědky koexistence dvou hlavních 

hodnotových rámců spojených s akademickou profesí – tradičního a neoliberálního. 

Neoliberální je spojován především s orientací vědeckých institucí na ekonomický profit, 

s korporátní kulturou univerzit (Churchman and King 2009).53 Tradiční je spojován s osobními 

 
52 Na proměny akademických identit a koexistenci různých typů akademických identit v proměňujícím 

se prostředí vysokého školství upozorňuje dále např. Winter (2005), která ukazuje na tenzi mezi rolí 

akademického manažera (academic manager) a manažovaného akademika (managed academic). 
53 V souvislosti s proměnami fungování akademického prostředí a pracovních podmínek jsou hojně 

tematizovány proměny pracovní náplně akademiků a akademiček, resp. rozšiřování jejich agendy a rolí 

a vliv těchto proměn na identitu akademiků (Gordon a Whitchurch 2010). Kromě výuky a výzkumu 

začalo být po akademicích požadováno, aby přispívali k ekonomickému rozvoji svých institucí, tedy 

aby pro své instituce sháněli peníze, buď formou grantových projektů, nebo komerčně využívanými 

kurzy, a zvyšovali jejich zisk (Henkel 1997: 139). Především proměna financování výzkumu (viz 2.1 
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hodnotami akademiků vycházejícími z „tradičních akademických hodnot“ jako je kolegialita, 

spolupráce, akademické svobody a snaha o rozšiřování poznání (např. Ylijoki a Ursin 2013, 

Winter 2009). Současné působení těchto dvou hodnotových rámců představuje pro 

akademickou identitu jednotlivců velkou výzvu a mnozí autoři a autorky hovoří o konfliktech 

mezi profesním já a pracovním kontextem (např. Kira a Balkin 2014, McNaughton a Billot 

2016 cit in Arvaja 2018: 292) nebo mezi profesní a institucionální identitou (Delanty 2008, 

Taylor 2008 cit in Arvaja 2018: 292).54 

Spojení identity s hodnotami a kritérii členství komunit poukazuje na souvislost identit 

s mocenskými vztahy ve společnosti. Na mocenský aspekt vývoje identit poukazovaly např. 

Manuel Castells a Basil Bernstein. Bernstein (1996: 7-8 cit in Henkel 2005b: 158) upozorňoval, 

že mocenské vztahy vytvářejí, legitimizují a reprodukují hranice mezi jednotlivými skupinami 

a diskurzy. Castells (1997 cit in Henkel 2005b: 155) zdůrazňoval roli institucí, které jsou ve 

společnosti dominantní a vyvíjejí legitimizační identity, jejichž prostřednictvím dále rozšiřují a 

racionalizují svoji dominanci. Univerzity a další vědecké instituce přitom představují 

dominantní instituce akademické sféry. Jak bylo zmíněno v předchozím odstavci, 

v akademických institucích vedle sebe existují korporátní hodnoty, mezi nimiž je zásadní 

především důraz na individuální výkon a zisk, a tradiční akademické hodnoty, které jsou 

vědcům předávány prostřednictvím profesních mýtů již během studia a které jsou také častou 

součástí mediálního obrazu vědců. Vzhledem k tomu, že mnozí autoři nahlížejí na identity jako 

na mocenskou praxi ve foucaultovském smyslu, začali věnovat bližší pozornost koexistenci 

těchto různých diskurzů uplatňovaných ve vztahu k akademické profesi za účelem porozumět 

mocenskému rozměru fungování akademického prostředí (Humpreys a Brown 2002: 422, 

Geurts a kol. 1993, Shattock 2001 cit in Becher a Trowler 2001: 33). Zejména se zaměřovali 

na důvody a dopady udržování tradičních představ o akademické profesi v kontextu 

proměněných institucionálních imperativů a podmínek vědecké práce, které jsou odrazem 

proměny pohledu na vědu a její společenskou úlohu (viz 2.1 Proměny vědeckého prostředí). 

Podle některých může udržování tradicionalistických „mýtů“ odrážet nevyhnutelné zpoždění 

mezi realitami nových, více diverzifikovaných akademických rolí a pozic a tradiční rétorikou 

užívanou pro popis akademické profese. Podle jiných jsou tradicionalistické mýty využívány k 

 
Proměny vědeckého prostředí) vedla k potřebě zvládat a do pracovního týdne zařazovat nové aktivity, 

které dříve součástí práce akademiků nebyly, zejména psaní grantových žádostí a projektový 

management. Akademik se tak stává nejen výzkumníkem a pedagogem, ale i manažerem a mnohdy 

ekonomem či účetním (Kleinman) 
54 V současnosti jsou tyto konflikty stále více předmětem výzkumů duševního zdraví akademiků (např. 

van der Weijden 2017, Zábrodská a kol. 2017). 
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cílené manipulaci na straně managementu akademických institucí, neboť ospravedlňují 

požadování maximálního výkonu za minimální náklady (Stöckelová (2009) popisuje tento jev 

v oblasti sociálních věd, Linková (2014) v oblasti přírodních věd). Na to upozorňuje např. 

Shapin (2008), když říká, že ačkoli akademická věda prochází výraznými proměnami, 

nedochází k proměně či vymizení tradičních morálních nároků, tedy zejména nároku pojímat 

vědu jako poslání, jemuž by měl jednotlivec podřídit svůj život (Stöckelová 2009). Linková 

(2014) dále upozorňuje, že koexistence neoliberálního a tradičního diskurzu v akademické sféře 

je úspěšná také díky tomu, že neoliberální diskurz ve svém důrazu na prvenství a skvělý výkon 

vlastně staví na tradičních akademických hodnotách spojených s představou geniálního vědce-

objevitele. Podobně Machovcová a kol. (2019) vysvětlují úspěšnost pronikání marketizace do řízení 

vysokých škol na úrovni kateder a pozitivní vztah vedoucích vědeckých pracovníků k systému 

hodnocení a financování vysokých škol, potažmo vědy, shodou určitého souboru manažerialistických 

hodnot a akademických hodnot, zejména důrazu na konkurenceschopnost a produktivitu. 

 

Někteří autoři a autorky však zároveň upozorňují, že ne všichni akademici a akademičky 

zažívají nastíněný identitní konflikt stejně, neboť mají k akademické práci různý přístup.55 

Alice Lam (Lam 2010: 332 cit in Cidlinská a Linková 2013: 52) například analyzovala utváření 

akademických identit na britských univerzitách a identifikovala čtyři hlavní typy: „tradiční“ 

(traditionalists), „podnikavé“ (entrepreneurialists) a dvě hybridní. Lam zároveň říká, že „[…] 

na univerzitách se vždy nacházely tradiční a podnikavé typy akademiků, ale změny v sociálních 

podmínkách mohou určovat to, který typ se stane dominantním a které sady hodnot získají v 

daném čase vyšší legitimitu“. Mezi různými typy akademických identit tedy vznikají hierarchie. 

Mnozí autoři a autorky v této souvislosti také upozorňují, že není na místě nostalgie po starých 

zlatých časech, neboť každé období trpělo určitými patologiemi, a navíc žádné období nelze 

redukovat na jeden profesní étos (Donoghue 2008, Lea and Stierer 2011, Linková 2014: 150).56 

Identitní konflikty spjaté s akademickou profesí se neodehrávají jen uvnitř jednotlivců, nýbrž i 

mezi jednotlivci, zejména mezi akademiky na různých pozicích.57 Jednotliví členové 

 
55 Machovcová a kol. (2019) také ukazují, že vnitřní identitní tenze ovlivňují i typy pracovních pozic 

akademiků. Akademici v pozici vedoucích kateder musí vybalancovávat identitu akademickou a 

manažerskou. 
56 Šima a Pabian (2013) ukazují, že „zlaté časy“ ve své čisté podobě humboldtovského ideálu 

neexistovaly nikdy. Routledge a kol. (2008) dokonce označují uchylování se k nostalgii za „terror 

management“. 
57 Becher a Trowler (2001: 77-8) v této souvislosti poukazují na to, že britský Research Assessment 

Exercise formalizoval rozdělení zaměstnanců na „výzkumně aktivní“ a „ty ostatní“, kteří jsou pro proces 

hodnocení méně viditelní, což vede k prioritizaci prvně jmenovaných. Podle Bechera a Trowlera (2001) 
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akademických institucí mohou mít odlišné názory na to, co to znamená být akademik vzhledem 

k tomu, že brání různé zájmy. Krejsler a Carney (2009) v tomto kontextu upozorňují, že 

akademiky nelze vnímat jen jako oběti, neboť jsou i hybateli změn. Podobně Thomas a Davies 

(2002: 376) považují za důležité vnímat akademiky jako aktivní účastníky proměn 

akademického prostředí a akademické profese a nabádají ke zkoumání způsobů, jakými 

jednotlivci na změny reagují, jak se jim brání, zda a jak je zpochybňují a jak je ovlivňují. Proto 

nabádají při výzkumu akademických identit věnovat pozornost nejen vlivu struktury, nýbrž i 

jednání. V tomto směru je důležité připomenout (viz 2.1 Proměny vědeckého prostředí), že 

v ČR to byli právě samotní vědci a vědkyně, respektive skupina význačných přírodovědců, kteří 

byli hlavními hybateli zavedení formalizovaného systému hodnocení vědecké práce. 

 

3.1.5 Rozvolňování nebo rigidizace akademických identit 

Mnozí vnímali proměny akademické profese negativně, a hovořili proto o ohrožení akademické 

identity, její krizi či dokonce o její erozi (Henkel 2010: 7) či ztrátě (Middleton 2004 cit in 

Garratt a Hammersley-Fletcher 2009: 308). Existují však i autoři, kteří nevnímají vývoj 

posledních desetiletí nutně negativně. Akademické identity podle nich nejsou v ohrožení, nýbrž 

se rozšiřují a univerzity nabízejí možnosti „valorizovat odlišnosti“ tím, jak se rozšiřuje agenda 

jejich pracovníků a vznikají nové typy pozic (Clegg 2008: 343, Billot 2010). Univerzita je tak 

prezentována jako místo, které vytváří prostor pro rozvoj rozmanitých osobních projektů, které 

se nemusí nutně odvíjet podle předdefinovaných kariérních drah. Tento směr literatury o 

akademické identitě v nových kontextech tematizuje jak tradiční akademické pozice, tak různé 

pozice, jež nevedou k získání definitivy (nontenure) a hlavně „akademické kariéry mimo 

univerzity“, například ve státní správě, neziskovém či soukromém sektoru. Někteří autoři (např. 

Pifer a Baker 2013: 120) proto hovoří o paradigmatickém posunu, co se týče definic, hranic a 

 
jsme tak svědky diverzifikace akademické profese do stále menších a diferencovanějších světů, neboť 

postfordistické vzorce zaměstnání v akademické sféře vedly k ubývání permanentních pracovních míst 

a větší diverzitě na periferii akademického prostředí (Rhoades 1997 cit in Becher a Trowler 2001: 17), 

tedy zejména na úrovni začínajících vědkyň a vědců bez stabilních pracovních smluv. Podmínky 

akademiků pro naplňování nových požadavků na „správného vědce“ se tak výrazně liší i podle jejich 

pozic. Proměna a rozšiřování agendy se sice týká i zavedených akademiků na plný úvazek, nicméně 

plnění nových úkolů je pro ně snazší, neboť mohou těžit z práce celých týmů, tedy částečně úkoly 

delegovat na své podřízené. V tomto směru jsou však výrazné také oborové rozdíly, neboť jednotlivé 

disciplíny se liší v míře kolektivnosti a individuálnosti vědecké práce. Ve více individuálně fungujících 

disciplínách, zejména z oblasti humanitních a sociálních věd, jsou možnosti delegování práce na 

juniornější výzkumníky a akademiky omezenější než ve více výzkumně kolektivních disciplínách, 

zejména z oblasti přírodních a technických věd.  
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povahy akademických kariér, a výzkumy začínají zahrnovat mezi akademické kariéry i kariéry 

v rámci infrastrukturních pozic univerzit (zejména v projektovém managementu a personálním 

poradenství), tedy kariéry lidí s titulem Ph.D. mimo akademické pozice. 

Zahrnutí kariér lidí s titulem Ph.D., kteří působí na univerzitách na nevědeckých pozicích, do 

výzkumu současných akademických kariér je jistě přínosné pro porozumění současnému 

nastavení akademického trhu práce. Nicméně osobně považuji za důležité, aby se 

neupozaďovala otázka, kdo vytváří vědeckou znalost a jaké k tomu má podmínky. Opomíjení 

této otázky může vést ke zkreslujícím závěrům ohledně podoby a podmínek akademických (ve 

smyslu vědeckých) kariér. Pokud totiž pod pojem akademické kariéry zahrneme jen pozice 

akademické/vědecké, již nebude tak jednoznačně platit, že by se tyto kariéry začínaly 

rozvolňovat a diverzifikovat tak, že by skýtaly širší škálu nových možností realizace 

akademické kariéry. Naopak vlivem v Úvodu popsaných systémů hodnocení vědecké práce a 

důrazu na efektivitu a produktivitu dochází spíše k rigidizaci akademických kariérních drah, 

zejména na jejich začátku (Arvaja 2018, Linková a Červinková 2013).58 Zároveň zahrnování 

kariér v univerzitní administrativě pod akademické kariéry a vnímání možnosti těchto kariér 

jako pozitivního ukazatele větší možnosti „valorizovat odlišnosti“ odklání pozornost od 

skutečnosti, že těmi, kteří se přesouvají z akademických/vědeckých pozic do administrativních 

bývají ve větší míře ženy než muži (Cidlinská a Vohlídalová 2015:), což obzvláště v českém 

kontextu koresponduje s charakteristickým fenoménem „mizení“ žen z vědeckých pozic, který 

se odehrává na samém začátku vědecké dráhy, a kdy lze vysledovat, že v posledních dvaceti 

letech dochází ke stále většímu nepoměru mezi podílem žen kvalifikovaných pro vědeckou 

práci (absolventek doktorského studia) a podílem žen mezi vědeckými pracovníky (viz 1. 

Úvod). Z tohoto důvodu pracuji ve svém výzkumu s opuštěním akademické dráhy jakožto 

s odchodem z akademických/vědeckých pozic. 

 

3.1.6 Vybrané přístupy ke zkoumání akademických identit 

Výše jsem ukázala, že pro porozumění akademickým identitám a jejich vývoji je třeba věnovat 

pozornost koexistenci různých částí identity jednotlivců. Komplexní uchopení identity 

umožňují výše představené přístupy, které pojímají identitu jako osobní příběh, narativ, který 

 
58 V českém kontextu je tento tlak na „stejnost“ patrný např. z pravidel GA ČR pro juniorské granty, 

které vyžadují nejméně půlroční stáž v zahraničí, nebo z pravidel grantového schématu Zéta pro 

začínající vědkyně a vědce Technologické agentury ČR, která vymezují začínajícího vědce nejen jako 

studenta či postdoktoranda, nýbrž stanovují i maximální věk žadatelů (35 let). 
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v sobě zahrnuje vnitřní dialog různých částí identity spojených s různými rovinami životů 

jednotlivců. Nyní představím dva koncepty akademických identit, z nichž budu vycházet ve 

vlastní analýze. 

Jednou z nejvýraznějších postav výzkumu akademických identit je Lynn McAlpine, která pro 

jejich výzkum vyvinula koncept identity jako trajektorie. Tento koncept stojí na třech pilířích: 

1) vlastní aktivitě (agency) jednotlivce, tedy na jeho snaze být aktivní, plánovat a překonávat 

překážky; 2) osobním životě jednotlivce, tedy zasazení jeho akademické zkušenosti do širšího 

kontextu jeho života, a 3) minulosti, tedy vlivu minulých zkušeností na současné plány a 

představy budoucnosti (McAlpine 2012, McAlpine a Amundsen 2009). Akademická identita je 

tak podobně jako další části jeho identity nestabilní a proměnlivá. Osobní a akademická část 

identity je přitom podle McAlpine propojena prostřednictvím dvou konstrukcí: 1) struktur 

příležitostí (opportunity structures) a 2) horizontů jednání (horizons for actions). Struktury 

příležitostí reprezentují představu obecně existujících kariérních možností a horizonty jednání 

představují ty možnosti, které konkrétní jednotlivec vnímá jako realizovatelné (McAlpine 2012: 

39). Pokud je tedy pro rozvoj akademických kariérních ambicí zásadní rozvoj akademické 

identity, je pro něj zásadní vnímání obecných a uskutečnitelných profesních možností, které je 

ovlivněno dosavadními zkušenostmi, širším kontextem osobního života a vlastní aktivitou 

jednotlivce.  

McAlpine (2012: 40–41) pro ilustraci uvádí příklad doktoranda Sama, jehož představy vlastní 

budoucí profesní dráhy se proměnily v důsledku postupného zvyšování jeho informovanosti o 

podmínkách rozjezdu vědecké kariéry v průběhu doktorského studia a v důsledku potřeby změn 

v osobním životě, která jej vedla ke zvažování rezignace na vědeckou kariéru. Motivován 

vidinou akademické dráhy odstěhoval se kvůli doktorátu od své partnerky s tím, že si 

představoval, že toto odloučení bude trvat jen po dobu doktorského studia. Následně však 

poznal, že pokud by chtěl jednou získat stabilní pracovní místo na některé z preferovaných 

univerzit, musel by absolvovat postdoktorskou pozici, tedy opět oddálit opětovné sestěhování 

s partnerkou o jeden až dva roky a ani poté by nebylo jisté, zda by mohl získat akademické 

pracovní místo v preferované lokalitě. Takový krok se tak pro něj po několikaleté zkušenosti 

se vztahem na dálku a související pociťovanou nízkou kvalitou osobního života stal 

neakceptovatelným a začal zvažovat, že si po absolutoriu najde práci ve vládním nebo 

neziskovém sektoru ve městě, kde žije partnerka. Poznané struktury příležitostí pro akademické 

kariéry tedy začal vnímat jako nepřitažlivé vzhledem k jeho aktuálním osobním horizontům 

jednání, tedy omezením pro využití těchto struktur, která jsou dána jeho touhou po zvýšení 
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kvality osobního života. Samovy horizonty jednání jsou tedy v podstatě podmnožinou struktur 

příležitostí, využitelnými možnostmi v kontextu jeho osobních cílů. 

Důraz na roli času, resp. propojení minulých zkušeností, aktuálně zažívaných dějů a představ 

budoucnosti v konstrukci akademické identity jednotlivců se objevuje také v práci Anny Sfard 

a Anny Prusak, které na McAlpine navazují a zkoumají akademickou identitu jako narativ, jenž 

umožňuje jedinci vypořádat se s novými situacemi ve vztahu k jeho minulým zkušenostem a 

poskytuje mu nástroje pro plánování budoucnosti (Sfard & Prusak 2005: 17). Identita je v jejich 

pojetí „soubor zpřítomňujících, významných, potvrzujících příběhů o dané osobě“ (Sfard & 

Prusak 2005: 14). Autorky v narativech rozlišují identitu aktuální (actual) a identitu 

přednastavenou (designated), kdy aktuální sestává z příběhů o aktuálním stavu věcí, a 

přednastavená je tvořena příběhy o tom, jak by věci měly být, buď teď, nebo v budoucnosti. 

Přitom nesoulad těchto dvou typů narativů může generovat pocit nespokojenosti jako ve výše 

popsaném dialogickém přístupu ke zkoumání identit, který vnímá identitu jako snahu o 

koherenci prostřednictvím vnitřního dialogu a krize identity nahlíží jako důsledek zažívaného 

nesouladu mezi osobní a sociální dimenzí identity, respektive jednotlivými identitami 

jednotlivce. 

Sfard a Prusak (2005: 19–21) přitom ukazují, pociťovaný nesoulad, nebo jak ony říkají 

„mezera“, mezi aktuální a přednastavenou identitou nemusí znamenat nutně krizi a pocit osobní 

nespokojenosti, nýbrž může fungovat i pozitivně motivačně, tedy přetavit se v cíl osobního 

rozvoje, jehož naplňování spočívá v postupném zmenšování této „mezery“. Konkrétně se 

zabývají vlivem identit na způsoby učení se matematiky u středoškolaček a středoškoláků. 

Porovnávají přitom izraelské studující z rodin „starousedlíků“ a studující z rodin imigrantů, 

židů ze zemí bývalého Sovětského svazu. Zatímco první skupina vnímala matematiku, 

respektive dobré známky z matematiky, jako nutnou podmínku úspěšného vstupu na univerzitu 

a nijak si její zvládnutí nespojovala s vlastní identitou, pro druhou skupinu představovala 

matematická zdatnost významnou součást narativu o sobě jako o univerzálně vzdělaných 

kulturních bytostech, respektive o lidech, kteří se snaží takovými bytostmi být. První skupina 

tak většinou plnila jen vyučujícím zadané úkoly, zatímco druhá se hojně věnovala samostudiu 

a vytváření vlastních studijních metod ve snaze maximálně pochopit látku. Sfard a Prusak na 

základě rozhovorů se studujícími, jejich učiteli i rodiči došly k závěru, že tento rozdíl souvisí, 

mimo jiné, s imigrantským statusem druhé skupiny. Tato skupina se vztahováním k univerzální 

hodnotě vzdělanosti a matematice jako univerzální disciplíně přesahující lokální národní 

kontexty, snaží získat na místě nezávislý status vzdělaných a kulturních lidí, tedy stát se 
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plnohodnotnými členy světového společenství, jako protiváha k zažívané lokální exkluzi 

imigrantů. Chce posílit ve své identitě pozitivní univerzální prvek a utlumit naopak negativní 

prvek vycházející z lokálního kontextu života této skupiny. Přitom tento narativ vychází do 

značné míry z rodin studujících, které mnohem více než rodiny „starousedlíků“ cítí potřebu 

ovlivňovat životní rozhodnutí, a tedy budoucnost svých dětí, a za tímto účelem využívají 

specifických konstrukcí příběhů o vlastní komunitě a jejím místě na světě. Přednastavené 

identity jsou tedy součástí kolektivní identity. Jsou to produkty kolektivního vyprávění příběhů 

o sobě, které obsahují silný pozitivní prvek. Význam kolektivních narativů pro budování vlastní 

profesní, konkrétně akademické, identity přitom neopomíjí ani McAlpine. Ta poukazuje na 

proces vytváření kolektivní identity v rámci komunikace s dalšími studujícími, školitelem či 

nadřízeným, a na její ovlivňování toho, zda a do jaké míry se jednotlivec cítí být členem 

akademické komunity, což dále ovlivňuje jeho vlastní akademickou identitu (McAlpine a 

Amundsen 2009).  

Obě koncepce, trajektorie i narativ, tedy kladou v procesu budování akademické identity důraz 

na to, jak se vědci a vědkyně vztahují k tomu, co se od nich očekává, a jak jsou schopni a 

ochotni těmto nárokům dostát. Jde o proces neustálého vytváření a přetváření akademické 

identity, v jehož rámci se vědci a vědkyně vztahují k měnícím se hodnotám akademického 

prostředí, rolím, jejichž plnění je od nich vyžadováno, a vnímaným možnostem a příležitostem. 

Vnímají akademickou identitu jako proměnlivou, zažívanou a konstruovanou skrze jednání a 

sociální interakce v čase a reprezentující osobní interpretaci specifických společensko-

kulturních praktik. Akademická identita je v jejich pojetí utvářena jednáním a sociální interakcí 

a jejich reflexí. Jedná se tedy o primárně sociologické přístupy, které jsou užitečné pro 

zkoumání vlivu prostředí (zejména normativních diskurzů a institucionálních struktur) na 

konstrukci a vývoj profesní identity začínajících vědkyň a vědců a příčin opouštění vědecké 

profese. Důrazem na vliv struktur umožňují postihnout dopady reforem vědeckého prostředí a 

zohlednit vliv specifických oborových kontextů a jejich genderových aspektů a zasazení životů 

jednotlivců do širšího společenského rámce, čímž vyhovují mému výzkumnému záměru (viz 1. 

Úvod, 4.1 Hlavní výzkumné otázky). 

Akcent na vliv struktur a sociálních očekávání však představuje i omezení vybraných konceptů. 

Mohou totiž účastníky a účastnice výzkumu zdánlivě pasivizovat, a také nevytváří prostor pro 

zohlednění vlivu osobnostních dispozic (např. neurotismu, perfekcionismu, míry pracovního 

zaujetí) na vztah k práci, vědecké profesi, konstrukci profesní identity a pocit pracovní a životní 

spokojenosti. Tedy prostor, který naopak otevírají přístupy používané v psychologii (např. 
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Mudrák a kol. 2018, Blatný a kol. 2018).  Vybrané přístupy tedy neumožňují posoudit, zda mají 

na internalizaci určitých hodnot a postojů a na jejich projevy v konstrukci vlastní profesní 

identity vliv zejména strukturní podmínky a normativní diskurzy nebo zda a jak se na 

internalizaci podílí také osobnostní sklony účastníků a účastnic výzkumu.59 Zde je však třeba 

připomenout, že jedním z cílů mé práce (viz 1. Úvod) je poskytnout informace využitelné pro 

efektivnější nastavení podpůrných institucionálních politik v jednotlivých vědních oblastech a 

proto považuji za důležité postihnout právě především vliv nastavení jednotlivých vědeckých 

prostředí na vývoj profesní identity a odklon od vědecké dráhy, spíše než vliv individuálních 

psychologických rysů začínajících vědkyň a vědců. Zároveň v analýze sleduji priority 

jednotlivců ve vztahu k práci a pozici práce v jejich životech, což mi umožňuje alespoň částečně 

zohlednit určité osobní „nastavení“ jednotlivců, i když nezohledňuji celkový psychologický 

profil. Analýzu dopadů psychologických rysů však vnímám jako nezbytnou v případech, kdy 

výzkumná zjištění mají sloužit pro nastavování podpůrných opatření na individuální úrovni, 

jako jsou zejména různé formy kariérního poradenství.60 V tomto směru také vidím potenciál 

pro možné další rozpracování a rozšíření zde představovaného výzkumu. 

 

3.1.7 Genderově senzitivní přístup ke konceptualizaci a výzkumu 

akademických identit 

Fungování komunit a mocenským aspektům vývoje identit se často věnují feministické 

přístupy, které poukazují na odlišné dopady patriarchální kultury na životy žen a mužů, včetně 

jejich profesních drah. V případě akademické komunity nabývala potřeba tematizace kritérií 

členství a normativních akademických identit na důležitosti spolu s tím, jak se akademická 

populace začala postupně diverzifikovat, tedy s tím, jak se v ní začal zvyšovat podíl členů a 

členek z dříve absentujících či menšinových skupin, zejména žen. Feministické autorky proto 

upozorňují, že pro porozumění zkušenostem dnešní akademické populace a výzvám, kterým 

čelí, nestačí soustředit se jen na profesní identity, jak to často dělaly výzkumy akademické 

profese, jež vycházely z tradiční androcentrické pozice v souladu s představou o oddělenosti a 

neprostupnosti pracovního a osobního života jednotlivců (McAlpine 2012, Sfard a Prusak 2005, 

 
59 Děkuji Kateřina Zábrodské za upozornění na tyto limity konceptů identity, s nimiž ve své analýze 

pracuji. 
60 V závěru práce sice také formuluji na základě svého výzkumu doporučení pro opatření na individuální 

rovině, nicméně se jedná o opatření mířená na proměnu prostředí, která by měla pozitivně působit na 

profesní rozvoj začínajících vědkyň a vědců jako skupiny. Nejedná se tedy o návrhy opatření cílené na 

pomoc jednotlivcům. 
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Lund 2015).61 Specificky pak feministické autorky poukazují na nutnost zabývat se tím, jak se 

liší rozvoj vědecké profesní identity u mužů a u žen, vzhledem k tomu, že profesní identita se 

jeví jako velmi důležitá pro ambice a chuť dále rozvíjet konkrétní profesní dráhu (McAlpine 

2012) a masový vstup žen na vysoké školy nebyl následován podobně masovým vstupem žen 

do vědecké profese. Podíl žen ve vědě celosvětově nepřekračuje 30 % (UNESCO 2018). 

Feministický výzkum vždy poukazoval na provázanost veřejných a osobních životů jednotlivců 

a kladl důraz na výzkum kombinace pracovního a osobního života, resp. na zohledňování rolí 

žen a mužů v soukromé sféře ve vztahu k rozvoji jejich pracovních, včetně akademických kariér 

(např. Henkel 2010, Vohlídalová 2014a). Jak bylo ukázáno výše, v rozvoji profesní identity 

hraje významnou úlohu normativní profesní identita. V případě akademické profese je to 

v současnosti obraz „excelentního“ vědce. Výzkumy přitom ukazují, že pro ženy je obtížnější 

než pro muže dostát nárokům s tímto obrazem spojeným, a to jak z důvodu překážek 

praktických, tak kulturních (Cidlinská 2018, Linková 2009, 2014, Vohlídalová 2013). 

Mezi praktické překážky rozvoje akademické identity u žen patří především obtížnost skloubit 

pracovní povinnosti s péčí o děti, resp. méně reálného času na budování akademické kariéry, 

než jaký mívají k dispozici muži (Vohlídalová 2013). Vědecká excelentnost je spojena 

s linearitou a progresivitou akademické dráhy (viz 2.2 Pracovní podmínky ve vědě a 

akademické kariéry v ČR). Kariérní dráhy žen však bývají, na rozdíl od těch mužských, 

z důvodu péče o děti přerušované a v souvislosti s tím také bývají méně progresivní. Excelentní 

akademická dráha je založena ne na genderově neutrálním, nýbrž na tradičně mužském modelu 

pracovní dráhy (Vohlídalová 2013). Tento rys vědeckých drah, a tedy konflikt práce versus 

osobní život (rodina), je v proměňujícím se vědeckém prostředí ještě posilován důrazem na 

výkon a související intenzifikací práce, které činí vědeckou kulturu práce nejsnáze přijatelnou 

a performovatelnou pro mladé, ambiciózní, bez rodin a domácích povinností (Thomas a Davies 

2002: 389-90, Linková 2014). Vzhledem k odlišným dopadům založení rodiny na kariéry žen 

a mužů (muži s narozením dětí neopouští trh práce, ale naopak se z nich stávají hlavní živitelé 

rodiny) v současné euroamerické společnosti dopadají současné proměny vědy na situaci žen 

na začátku vědecké dráhy tíživěji než na muže (Cidlinská, Fárová, Maříková, Szénássy 2018). 

 
61 Na vzájemné působení individuální a kolektivní identity, resp. skutečnost, že lidé jsou součástí 

různých skupin a zástupci různých kategorií, což se promítá do jejich profesní identity, však poukazovali 

např. i Becher a Trowler (2001), kteří se zabývali kolektivními oborovými identitami. Upozorňovali na 

vliv externích faktorů, které si lidé s sebou do vědy přinášejí (např. gender) a spolu s nimi i kulturní 

vzorce ze širšího prostředí. 
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Praktické překážky rozvoje akademické identity žen však nesouvisí jen s průběhem akademické 

dráhy. Různé studie ukazují, že pro rozvoj profesní identity je důležitá míra začlenění do 

profesní komunity, utváření profesních sítí (Weidman 2010), pozitivní vzory, s nimiž se mohou 

nováčci identifikovat (Bland a kol. 2011) a podpora a ocenění ze strany zkušenějších členů 

profesní komunity (Chao a kol. 1992). Výzkumy z akademického prostředí dokládají, že ženy 

mají k těmto zdrojům rozvoje profesní identity ztížený přístup. Jedním z důvodů je méně času 

na tzv. síťovací aktivity, které jsou často neformálního charakteru, a probíhají tedy mimo 

oficiální pracovní dobu, tedy v době, kdy se ženy častěji než muži věnují péči o děti a 

domácnost (Bierzová 2006, SOÚ AV ČR 2016: 5). Druhým důvodem je nižší podíl žen mezi 

seniorními výzkumníky. Tento nepoměr žen a mužů znamená jednak nedostatek ženských 

vzorů a jednak vede k tomu, že se začínajícím vědkyním dostává méně neformální podpory ze 

strany zkušenějších vědců než jejich mužským kolegům (Chao a kol. 1992, Chandler 1996; 

Kosoko-Lasaki a kol. 2006). Příčinou jevu, kdy muži více podporují mladší muže, přitom 

nebývá nutně sexismus, nýbrž spíše nevědomá tendence více spolupracovat se sobě podobnými 

lidmi (Chandler 1996, Kosoko-Lasaki, Sonnio, Voytko 2006).62 Zde je třeba připomenout, 

že podíl žen na docentských (25,5 %) a profesorských (15,6 %) pozicích je v České republice 

jeden z nejnižších v Evropě (NKC – gender a věda 2019: 12). 

Skutečnost, že věda byla historicky mužským světem,63 se nepromítá jen do praktických kritérií 

vědeckých kariér, nýbrž i do kulturních představ spojených s vědeckou profesí a vědeckou 

kompetencí, resp. obrazu kompetentního vědce, který má maskulinní rysy (O´Connor a kol. 

2015, Linková 2014). Současné proměny vědeckého prostředí sice proměňují i normativní 

obraz „správného“ vědce, nicméně nikoli směrem k větší genderové neutralitě či doplnění 

femininních rysů, nýbrž spíše k posílení či proměně některých maskulinních rysů. Například 

Thomas a Davies (2002) hovoří o dvojích genderových implikacích nového řízení veřejné 

správy (New public management), kdy nové diskurzy prosazují nové formy maskulinit. 

Preferovaný akademik je zapálený, zaměřený jen na výzkum v souladu s maskulinním 

diskurzem soutěživosti, instrumentality, individuality, které jsou v konfliktu s femininními 

diskurzy empatie, podpory a péče, což vedlo u účastnic jejich výzkumu k pocitům 

marginalizace, umlčování a „jinakosti“ (Linková 2009, Linková 2017). Představa excelentního 

 
62 Z tohoto důvodu začaly vznikat mentoringové programy pro ženy (a další podreprezentované skupiny) 

(Bland a kol. 2011). 
63 Na českém území mohly ženy studovat na vysoké škole až od konce 19. století. První docentkou se 

stala v roce 1925 Milada Paulová, která také jako první žena získala právo přednášet na univerzitě 

(Wikipedia 2019).  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Milada_Paulov%C3%A1


42 
  

vědce, je spojena s projevy a vlastnostmi, které si v naší kultuře s ženami nespojujeme. Navíc 

jak ukazují výzkumy (Heilman, Wallen, Fuchs a Tamkins 2004, v českém prostředí např. 

Lorenz-Meyer 2009, Jarkovská, Lišková, Šmídová 2010, Lorenz-Meyer 2009) spíše bývají 

ženy za tyto projevy penalizovány, neboť tím přestanou splňovat nároky na ženskost. Chová-li 

se muž ambiciózně, okolí reaguje spíše pozitivně, a tento jeho projev přispívá k jeho 

progresivnímu postupu organizační hierarchií. Chová-li se ambiciózně žena, bývá zpravidla 

vystavena ostrakizaci, vylučování, posměchu a negativnímu nálepkování, tedy jevům, které 

naopak vedou ke znevýhodnění na pracovišti a při stoupání po kariérním žebříčku (Amanatullah 

a Tinsley 2013, Amanatullah a Morris 2010, Belliveau 2005).64 Jinými slovy, ženy jsou spíše 

odrazovány od toho, aby se chovaly podle oceňovaného vzorce „excelentního“ vědce. 

Samozřejmě i pro muže může být obtížné či nekomfortní performovat typ agresivní 

maskulinity, spojený s obrazem „excelentního“ vědce (Linková 2009), nicméně pro ženy je 

tento rozpor výraznější, a především, neodehrává se jen vnitřně, nýbrž i v konfrontaci s 

disciplinujícím okolím.65 

Genderově slepý přístup k výzkumu akademické profese, resp. nezohledňování genderových 

odlišností, je z výše popsaných důvodů feministickými autorkami vnímán jako zkreslující. 

Univerzity jsou řízeny silně maskulinními diskurzy (Acker 1990), které femininní prvky 

vylučují, bagatelizují je nebo si je podřizují (Thomas a Davies 2002: 376), což má významné 

dopady na rozvoj akademických identit žen a mužů. Například výzkum Pifer a Baker (2016) 

ukazuje, jak vývoj akademické identity bývá méně rozporuplný u mužů než u žen. Citují muže, 

začínajícího vědce, který popisuje, že proto, aby se stal vědcem, nemusí se vzdát toho, kým je, 

ale musí do tohoto obrazu pouze něco přidat: „Myslím, že jsem někdo, kdo má na to být 

vědcem… A je to zvláštní. Neřekl bych, že se musím vzdát toho, kdo jsem, ale spíš že musím jen 

zahrnout nějaké další věci a spojit to všechno dohromady“ (překlad autorky).66 V případě žen 

 
64 Sankce spojené s nerespektováním genderových kulturních norem jsou dalším omezením, kterému 

jednotlivci čelí při konstrukci vlastních identit. Jak upozorňují West a Zimmerman (1987: 130), 

jednotlivec si sice může zvolit, jak přistoupí k vlastní genderové performanci, k „dělání genderu“, 

nicméně už si nemůže zvolit, jak bude nahlížen ostatními. 
65 V této souvislosti bychom neměli zapomenout ani na efekt mužských sítí, tzv. sítí starých známých 

(old boys’ networks). Jejich neformální vliv a fungování vede dále k tomu, že jsou ženy nominovány na 

vedoucí pozice méně často než jejich mužští kolegové, neboť pro muže na vedoucích pozicích, kteří 

tyto nominace činí, zůstávají neviditelné v intencích stereotypu, že se na vedoucí pozice nehodí nebo o 

ně nestojí (Linková a kol. 2013: 28). Zároveň méně častý neformální kontakt jim tyto představy 

nepomáhá vyvrátit (Füger a Höppel 2011). 
66 Originální znění citace: „I see myself as someone who has the potential to be a scholar. . .. And it’s 

weird, I don’t want to say I have to give up who I am, but I just have to embrace some additional things, 

and so it’s bringing those things together“. 
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však byla identita vědkyně vnímána často v protikladu k identitě matky a partnerky. Ženy se 

proto obávaly, že pokud by měly být dobrými vědkyněmi, musely by se částečně či úplně vzdát 

svých dalších částí identity, zejména té mateřské. V souvislosti s výše zmíněnými identitními 

repertoáry by tedy bylo možné říci, že repertoár spojený s vědeckou profesí se do značné míry 

překrývá s maskulinním identitním repertoárem, zatímco míra jeho překryvu s ženským 

identitním repertoárem je spíše menší. 

Ve vztahu k akademickým identitám jako průsečíku osobních a sociálních identit jednotlivce 

nebyla věnována pozornost jen genderovanosti identit. Zejména ve Spojených státech 

amerických byla tematizována i role rasy, etnicity či sociální třídy a sexuální orientace.67 Proto 

také výzkum akademických kariér stále hojněji využívá perspektivu intersekcionality (Li and 

Beckett 2006, Oldfield and Johnson 2008, Pifer 2011 cit in Pifer and Baker 2013: 125), která 

umožňuje lépe uchopit tenze, jež vyvstávají na průsečících jednotlivých částí identity 

jednotlivců, a tím přispívá k hlubšímu porozumění fungování akademických kariér, než jaké 

poskytuje zaměření se na význam jednotlivých charakteristik jedinců. Umožňuje totiž lépe 

pochopit související jevy jako útlak, participaci a ne/viditelnost (Pifer a Baker 2013: 125-6). 

V této podkapitole jsem představila hlavní přístupy v oblasti teorií identity a význam jejich 

jednotlivých aspektů pro konceptualizaci akademických identit a jejich výzkum. Ukázala jsem, 

že zaměření na identitu umožňuje porozumět jednání jednotlivců i fungování komunit a jejich 

působení na vlastní členy. Studium akademických identit proto umožňuje pochopit vztah 

jednotlivců k akademické profesi, jeho vývoj, faktory, které jej ovlivňují, i rozhodnutí 

akademickou dráhu opustit. Zároveň jsem ukázala, že identita je ze své podstaty 

mnohovrstevnatá, přičemž její různé složky mohou být v nesouladu, což může způsobovat pocit 

životní nespokojenosti. Pro porozumění akademickým identitám jednotlivců je proto potřeba 

tuto mnohovrstevnatou povahu identity reflektovat, chceme-li porozumět tomu, proč někteří 

akademickou dráhu opouštějí. Dále jsem představila konkrétní přístupy, které toto komplexní 

uchopení akademických identit umožňují a z nichž budu vycházet ve své analýze. Nyní stručně 

vysvětlím, proč se budu v analýze zaměřovat na osoby, které opustily akademickou dráhu na 

 
67 Pro kontext české akademické sféry se však témata rasy a etnicity nezdají být prozatím tolik 

významná, neboť celá česká společnost je (v mezinárodním srovnání) rasově i etnicky velmi homogenní, 

vzhledem k její výrazné uzavřenosti. Prozatím tedy nevyvstávají výrazněji otázky spojené s absencí 

rasové a etnické diverzity české vědecké populace, spíše je tématem velmi nízká internacionalizace. 

Nejpočetnější česká etnická minorita, Romové, má prozatím velmi malý podíl i mezi studenty 

bakalářských programů. Zároveň však doposud nebyla v ČR věnována větší pozornost ani otázce 

heteronormativity akademické profese, tedy otázce, která je aktuální v jakémkoli národním kontextu. 
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jejím začátku, tedy v doktorské a postdoktorské fázi, a proč v ní budu zohledňovat oborové 

odlišnosti. Spolu s tím poukážu na mezery v současném výzkumu akademické profese, 

k jejichž vyplnění chce můj výzkum přispět. 

 

3.2 Zohlednění oboru ve výzkumu akademických identit 

Po většinu 20. století bylo běžné uvažovat o akademicích jako o členech propojených komunit, 

především oborů a vysokoškolských institucí, které jim do značné míry poskytovaly stabilní a 

legitimní identity (Castells 1997 cit in Henkel 2005b: 155). Obory a instituce tedy byly vnímány 

jako zásadní faktory formování akademických identit (Bauer a kol. 1999 cit in Henkel 2005a: 

148, Becher a Trowler 2001).  

Proměny akademického prostředí vedly k postupnému zpochybňování významu, resp. síly 

vlivu vysokoškolských institucí na akademické identity (Clegg 2008, Whitchurch 2008). 

Například Mary Henkel (2005b: 155) na základě své studie reforem vysokého školství 

v Británii a ve Švédsku tvrdí, že instituce mají na rozvoj akademické identity menší vliv, neboť 

jsou v měnícím se akademickém prostředí stále slabším zdrojem identifikace. Od akademiků a 

akademiček se totiž očekává, že se budou profesně angažovat nejen uvnitř institucí, ale i mimo 

jejich hranice. Interakce mezi oborem, institucí a jedincem se tak stala komplexnější, takže 

obraz instituce jako uzavřeného a ochranářského prostoru pro vědeckou činnost již neplatí 

(Henkel 2005b: 164). Další příčinou oslabování role institucí pro akademické identity je podle 

Henkel rozvoj kosmopolitního rozměru akademické práce, její internacionalizace (2005a: 

148).68 V českém kontextu je v tomto směru výrazná současná tematizace škodlivosti tzv. 

akademického inbreedingu, tedy stavu, kdy jedinec vystuduje a prožije celou kariéru na jedné 

instituci, a vyžadování mezinárodní akademické mobility zejména od začínajících vědkyň a 

vědců.69 Brennan a Patel (2008) zase poukazují na vliv masifikace vysokoškolského vzdělávání 

 
68 Za klíčové pro rozvoj a sílu akademické identity proto Henkel (2005a: 151) pokládá obor a 

akademickou svobodu jakožto zdroje pocitu smysluplnosti, sebeúcty a hodnoty. K významu akademické 

svobody pro akademické identity dále např. Kogan a Hanney (2000). 
69 K diskusi o boji proti tzv. inbreedingu prostřednictvím nároků na zahraniční mobilitu uchazečů o 

podporu GA ČR a o genderových dopadech těchto nároků např. zde: https://gacr.cz/stanovisko-

predsednictva-ga-cr-k-diskusi-nad-zahranicnimi-stazemi-vedcu-usilujicich-o-juniorske-granty/, 

http://abicko.avcr.cz/2015/04/05/. V současné době je možné požadovanou postdoktorskou mobilitu u 

juniorských grantů GA ČR rozdělit na dvě kratší, nicméně tento ústupek je výsledkem dlouhodobého 

nátlaku některých částí akademické komunity, zejména NKC – gender a věda. Aktuální kritéria jsou 

dostupná zde: https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-

ve%C5%99ejn%C3%A9-sout%C4%9B%C5%BEe-JUN-2020.pdf. Zároveň požadavek dlouhodobé 

postdoktorské zahraniční mobility spojený s bojem proti tzv. inbreedingu se stává na českých 

https://gacr.cz/stanovisko-predsednictva-ga-cr-k-diskusi-nad-zahranicnimi-stazemi-vedcu-usilujicich-o-juniorske-granty/
https://gacr.cz/stanovisko-predsednictva-ga-cr-k-diskusi-nad-zahranicnimi-stazemi-vedcu-usilujicich-o-juniorske-granty/
http://abicko.avcr.cz/2015/04/05/
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%A9-sout%C4%9B%C5%BEe-JUN-2020.pdf
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%A9-sout%C4%9B%C5%BEe-JUN-2020.pdf
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spojeného s proměnou životů studujících. Dnešní studenti a studentky již často nestudují „na 

plný úvazek“ uzavřeni v kampusu v oborové komunitě,70 nýbrž jsou to lidé, kteří vedle studia i 

pracují, takže hranice univerzity často překračují i během jediného dne, aby se realizovali 

v jiných oblastech života. Podle Brennana a Patela toto oslabení vnějších „hranic“ univerzit 

vede i k oslabení jejich hranic „vnitřních“. 

Význam oboru pro akademické identity se naopak jeví jako stále silný a mnozí autoři se přiklání 

k názoru, že loajalita vůči oboru, respektive oborové komunitě, byla silnější než vůči univerzitě 

vždy. Becher a Trowler (2001: 28) např. poukazují na to, že pro identitu jednotlivce je klíčové, 

zda se identifikuje jako člen oborové komunity, tedy např. jako historik či biolog, a až teprve 

poté jako člen konkrétní instituce (Becher a Trowler 2001: 28). Burton Clark (1983: 80 cit in 

Brennan a Patel 2008: 19) ve svém klasickém textu o vysokém školství dokonce tvrdí, že 

členství v oborové komunitě generuje identity, které mohou být pro identitu jednotlivce 

významnější než identity typu přítel, milenec, ochránce rodiny, nebo identity plynoucí např. 

z příslušnosti k politické straně či církvi. Henkel v této souvislosti cituje Geertze, který „věří, 

že obory jsou způsoby bytí na světě. Částicoví fyzici a historici specializující se na křížové 

výpravy „obývají světy, které si představují“ tak, jak to dělají členové jakékoli kultury. 

Nepřijímají jen technické úkoly, nýbrž i „kulturní rámec, který definuje velkou část jejich 

života“ (Geertz 1983 cit in Henkel 2000: 18). Takže i když se studenti vysokých škol vydají 

jinou cestou než tou akademické kariéry, vezmou si s sebou „způsob vnímání“ a „způsob bytí“, 

který byl do značné míry definován oborem a vstřebán během studia (Brennan a Patel 2008). 

V případě lidí, kteří vykročí směrem k akademické profesní dráze, se tak oborová afiliace jeví 

být zásadním zdrojem hodnot, kultury, jazyka, očekávání, přesvědčení, pohledů na společnost 

a samozřejmě na výzkum a vědecké poznání, a tedy také ústředním faktorem formování 

akademické identity (Becher a Trowler 2001, Hyland 2012). „Vytvářet si identitu jakožto 

akademik znamená osvojit si praktiky oboru a zvládat jeho diskurzy natolik, aby se jedinec 

mohl podílet na životě oborové komunity jako její člen“ (Hyland 2012: 15, překlad autorky71). 

Obor má přitom rovinu kulturní a sociální (Becher a Trowler 2001). Kulturní rovinu představuje 

 
akademických institucích nepsaným i psaným pravidlem pro získání seniornější pracovní pozice. Např. 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR či výzkumné centrum CEITEC uplatňují pravidlo, kdy 

doktorand po absolutoriu nemůže na daném pracovišti zůstat zaměstnán. 
70 Toto odkazuje především k realitě elitního vysokoškolského vzdělávání v anglosaském prostředí. 

Modernímu českému vysokému školství tato představa neodpovídala nikdy. 
71 Originální znění: „To project an identity as an academic means buying into the practices of discipline 

and handling its discources with sufficient competence to participate as a group member.“ 
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epistemologie a metodologie výzkumu, způsob prezentace výsledků výzkumu, sociální rovinu 

představují komunikační kanály a kolektivy jako např. konference, učené společnosti či 

redakční rady. 

Tony Becher a Paul R. Trowler se ve své slavné knize Academic Tribes and Territories (2001) 

zabývali rozdíly ve fungování akademických komunit z různých oborů. Zaměřili se na 

rozdílnost kultur a přístupu k výzkumu. Zajímal je především vztah mezi kulturou typickou pro 

jednotlivé akademické komunity (kmeny; jejich hodnotami, postoji, způsoby chování, vzorce 

interakcí) a oborovou epistemologií (teritoriem; jejich pohledem na dynamiku struktury a 

jednání, jejich intelektuálním rámcem ovlivňujícím přístup k výzkumu), tedy mezi sociálními 

a kognitivními rysy jednotlivých oborů.72 Za tímto účelem vytvořily kategorizaci, která 

rozděluje obory do skupin podle jednotlivých sociálních aspektů a epistemologických vlastností 

forem oborové znalosti. Sociální dimenzi rozlišují podle konvergence a divergence,73 zatímco 

kognitivní dimenzi podle „tvrdosti“ a „měkkosti“ disciplín. Pro účely mého výzkumu je 

inspirativní zejména kategorizace sociální roviny, která poukazuje na odlišnosti podmínek 

vědecké práce a rozvoje akademických identit v jednotlivých oborech. 

Becher a Trowler rozlišují obory na urbánní, rurální a dva hybridní typy. Sledují přitom vzorce 

komunikace, podstatu a škálu řešených problémů a příležitosti získávat zdroje. Urbánní typ se 

vyznačuje prací ve větších týmech, užším vymezením zkoumaného problému, zaměřením na 

nalézání řešení v kratším časovém horizontu a důraz na rychlé opublikování výsledků za 

účelem zajistit si prvenství, což souvisí s větší relevancí publikování ve formě článků než knih. 

V této skupině je nejkratší recenzní řízení ze všech, což poukazuje na velkou kompetitivnost. 

Spíše kratší délka publikací zase souvisí s povahou předmětů výzkumu. Např. v chemii jsou 

témata relativně jednoduše rozdělitelná na užší podtémata, což umožňuje stručnost textu. 

Obecně jsou kratší a častější publikace tam, kde jsou výzkumná témata kumulativního 

charakteru, než tam, kde stojí sama o sobě. Typickými představiteli této skupiny jsou technické 

a přírodní vědy, zejména fyzika, chemie a biochemie (Becher a Trowler 1989: 110-114). Pro 

rurální obory jsou typické menší týmy, případně individuální práce, širší pole výzkumného 

 
72 Navazovali přitom na Geertze přesvědčením o propojenosti disciplinární kultury a epistemologie. 

Podoba oborové znalosti je podle nich do značné míry konstituována sociálně a zároveň takto ustavená 

znalost recipročně ovlivňuje kultury, z nichž vzešla. Existuje tedy vzájemné působení na jedné straně 

strukturní síly epistemologického charakteru oborů, která podmiňuje kulturu, a na druhé straně kapacity 

jednotlivců a skupin pro autonomní akci, včetně re/interpretace (Becher a Trowler 1989: 23). 
73 Inspirují se přitom Kuhnem (1962, 1970) a jeho dělením oborů na paradigmatické a pre-

paradigmatické. 
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záběru, komplexní, méně snadno dělitelná témata, jejichž zpracování může trvat roky a 

vyžaduje si soustavný dlouhodobý výzkum. Komplexnost témat vede k preferenci knih nad 

články. Kompetice v této skupině oborů má specifickou formu, která klade důraz na 

sebeprezentaci. Do této skupiny spadají zejména humanitní obory, jako např. filosofie či 

historie, a sociálně vědní obory, jako např. antropologie a sociologie (Becher a Trowler 2001: 

118). Toto rozlišení je však samozřejmě do značné míry technické. Jednotlivé obory v 

rámci jedné vědní oblasti i různé specializace představující komunity v rámci jednotlivých 

oborů mohou nabývat odlišných rysů.74 Například v ekonomii jsou články médiem především 

pro komunikaci spíše kvantitativních témat, zatímco knihy témat kvalitativních (např. historie 

ekonomických idejí). Proto také Becher a Trowler (2001: 206) odrazují od toho, abychom 

automaticky vnímali přírodní a technické vědy jako urbánní a „konvergentní“, tedy 

manifestující kolektivitu a společnou identitu, a společenské a humanitní vědy jako rurální a 

„divergentní“, tedy schismatické a ideologicky fragmentované.75 Pro účely mé analýzy je však 

důležité zohlednit právě základní rozdíly v organizaci vědecké práce v oblasti SSH a STEM, 

které mají dopady na odlišnosti v povahách akademických kariér v těchto oblastech a spolu 

s tím na představy o akademické profesi a akademických identitách. Proto budu pracovat 

s oblastí STEM jako s oblastí typicky urbánní a s oblastí SSH jako s oblastí typicky rurální. 

Co se týče vlivu kultury oborů na akademické identity, je kromě problému ohraničení a 

specifikace jednotlivých oborů zmiňován také trend interdisciplinárního výzkumu (kromě 

Bechera a Trowlera dále např. Pifer a Baker 2013), tedy trend orientovat výzkum tematicky, 

nikoli oborově, a vznik interdisciplinárních komunit (Henkel 2005b). Podle Henkel však 

současné proměny fungování akademických institucí a obecně prostředí vědy a výzkumu 

v podstatě vedou k tomu, že jsou to právě obory, kdo je nositelem a představitelem kontinuity 

podstatné pro konstrukci akademických identit. Kontinuitu vidí Henkel zejména ve způsobech 

hodnocení akademiků a také ve vnímání samotných vědců, a to z důvodu, že si disciplíny 

 
74 Například Knorr-Cetina (1996 cit in Stöckelová 2009: 66) takto ukazuje rozdíly mezi výzkumnou 

kulturou dvou experimentálních přírodovědných disciplín, fyzikou vysokých energií a molekulární 

biologií.  
75 Na heterogenitu oblasti sociálních věd poukazuje např. Holmwood (2010), když diskutuje specifické 

dopady neoliberálních reforem akademického prostředí na obor sociologie. Ten přitom dává do 

kontrastu s oborem ekonomie na základě jejich odlišné vnitřní organizace, zejména odlišné míry 

integrace a související oborové koherence (metodologické i paradigmatické), přičemž využívá odkazu 

na kategorizace Collinse (1994 cit in ibid: 644) a Witleyho (2000 cit in ibid: 644). Sociologii přitom 

vnímá jako ze své podstaty divergentní, zatímco ekonomii (ale také např. psychologii, etnografii či 

historii) jako spíše konvergentní zejména vzhledem k tomu, že jejich silným jednotícím prvkem jsou 

oborově specifické metody. 
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zachovávají své epistemologické struktury, konceptuální, teoretické a metodologické rámce 

(Henkel 2005b: 155). Neznamená to sice, že by role disciplín v procesu utváření identity zůstala 

nezměněna, nicméně si podle Henkel zachovávají zásadní vliv v organizaci a produkci znalosti, 

čímž výrazně ovlivňují i identity akademiků. Poukazuje přitom na svůj výzkum, kde například 

pro molekulárního biologa je stále prioritou vyřešit problémy molekulární biologie, i když je 

součástí interdisciplinárního projektu zaměřeného na zlepšování zdraví. Akademici a 

akademičky tedy sice přijímají i nové role a zapojují se do nových vztahů, avšak v relativně 

stabilním epistemologickém a hodnotovém rámci. Dalším argumentem pro vnímání oboru jako 

nositele kontinuity je pro Henkel průběh prvního národního hodnocení ve vědě a výzkumu ve 

Velké Británii (Research Assessment Exercise), které bylo organizováno podle oborů, a nejvíce 

vlivná kritéria hodnocení tak vycházela z jednotlivých oborových komunit reprezentovaných 

hodnotícími panely (Henkel 2005b: 173). 

Henkel i Becher a Trowler si zároveň uvědomují i to, že autorita jednotlivých oborů a jejich 

moc ovlivňovat fungování akademického prostředí se mohou lišit. Poukazují na vliv na vědní 

politiky a na jejich zpětné ovlivňování všech oborů. Podle nich neoliberální reformy 

akademického prostředí začaly tlačit do urbánního modu i ty obory, jejichž logice a kultuře 

produkce znalosti odpovídají spíše rurální rysy (Becher a Trowler 2001: 106-7, Henkel 2000, a 

dále např. Kogan a Hanney 2000). V tomto směru je třeba zmínit, že v českém prostředí je vliv 

technických a přírodních věd na vědní politiky dominantní. Zástupci přírodních a technických 

věd představují dvě třetiny české akademické populace (NKC – gender a věda 2019) a tato 

početní převaha se výrazně projevuje i v zastoupení v klíčových rozhodovacích orgánech.76 

Jasným projevem této dominance byl v současné době opouštěný systém tzv. kafemlejnku (viz 

2.2 Pracovní podmínky ve vědě a akademické kariéry v ČR), který přiděloval institucím 

finanční dotaci na základě počtu publikací. Tento systém byl pro sociální, a zejména humanitní 

vědy spíše nevyhovující vzhledem k tomu, že jejich publikační kultura odpovídá více rurálnímu 

typu (Stöckelová a Linková 2009). V tomto kontextu je zajímavé položit si otázku, jaké má 

fungování současného českého akademického prostředí vliv na rozvoj akademických identit 

zejména v oblasti sociálních a humanitních věd. Zároveň chybí i studie, které by se věnovaly 

tomu, jak se liší jednotlivé obory či vědní oblasti ve vztahu k vývoji akademické identity, tedy 

jak se vývoj akademické identity liší v jednotlivých oborech. Navíc, pokud je oborová 

 
76 Současné složení RVVI z hlediska vědních oblastí vypadá takto: 5x přírodní vědy, 2x lékařské vědy, 

4x technické vědy, 3x sociální vědy (jedná se však výhradně o zástupce ekonomických oborů), 1x 

humanitní vědy. Srov. zde: https://www.vyzkum.cz/FrontMedailonek.aspx?idsekce=662&kod=RADA. 

https://www.vyzkum.cz/FrontMedailonek.aspx?idsekce=662&kod=RADA
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identita silnější než jiná, jak tvrdí např. Clark (1983 cit in Henkel 2005a: 154), je třeba se ptát, 

zda a jak tyto oborové odlišnosti ve vývoji akademické identity souvisí s odchodem 

z akademické dráhy. 

Dominance přírodních a technických věd se projevuje i ve výzkumu akademického prostředí, 

který se z většiny soustředí právě na tyto vědní oblasti (např. O´Connor a kol. 2015, Knorr-

Cetina 1999, Linková 2009, Linková a Červinková 2013). Oblast sociálních a humanitních věd 

je v tomto směru probádána méně (Stöckelová 2009). Ještě méně studií se pak zaměřuje na 

komparaci těchto dvou hlavních oblastí – přírodních a technických věd na jedné straně a 

sociálních a humanitních na straně druhé (Felt 2009). Můj výzkum usiluje o částečné zaplnění 

této mezery ve výzkumu akademického prostředí. Zároveň se snaží vyhnout zkreslením, která 

vznikají při nahlížení akademické profese jako jednotné a akademické populace jako 

homogenní skupiny. Taková případná zkreslení omezují možnosti vhodně nastavit vědní 

politiky tak, aby podporovaly rozvoj akademiček a akademiků v různých oborech. 

Kromě významné nerovnováhy z hlediska zastoupení oborů jakožto předmětů výzkumu 

akademického prostředí je výrazná i nerovnováha národnostní. Většina výzkumů, s nimiž jsem 

se v rámci rešerše seznámila, vycházela z prostředí Velké Británie a Spojených států 

amerických, tedy z akademických prostředí, která se od toho českého velmi liší (viz 1. Úvod). 

Nelze tedy předpokládat, že poznatky z anglosaského prostředí jsou jednoduše přenositelné. 

Některým autorům (např. zmíněnému Tonymu Becherovi) je proto vyčítána přílišná 

paušalizace, tedy že popisují a analyzují akademiky bez ohledu na jejich zasazení do 

konkrétního národního kontextu, který ovlivňuje nejen fungování akademického prostředí, ale 

dále také např. postavení žen a mužů ve společnosti. Můj výzkum proto bude maximálně 

zohledňovat specifika českého prostředí a zároveň bude zasazovat výzkumná zjištění do 

kontextu zahraničních studií. V tomto směru tak bude navazovat na výzkumný projekt 

KNOWING77, který proběhl v letech 2006-2008 a jehož součástí bylo srovnání prostředí 

českého, slovenského, rakouského, finského a britského a oblasti sociálních a přírodních věd 

(Felt 2009). 

 

 
77 KNOWING – Knowledge, Intitutions and Gender. An East-West Comparative Study. FP6, SAS6-

CT-2005-017617. 
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3.3 Výzkum akademických identit začínajících vědkyň a vědců 

Doktorské studium je považováno za klíčové stadium v procesu vyváření akademické identity, 

za intenzivní stadium socializace do akademické profese, v níž se začínají formovat profesní 

postoje a hodnoty a která má zároveň výrazný vliv na to, zda jedinec ve vědě zůstane nebo ji 

opustí (např. Schulze 2014). Proto je specifická výzkumná pozornost v oblasti akademických 

identit zaměřena na začínající vědkyně a vědce, zejména doktorandy a doktorandky. 

Proces formování a provádění profesní identity sice probíhá neustále, avšak v některých 

obdobích je intenzivnější než v jiných. Nejintenzivnější jsou okamžiky, kdy člověk vstupuje do 

nové organizace a nové role, kdy musí najít novou rovnováhu mezi svou osobní a sociální 

identitou (Kreiner a kol. 2006, Sveningsson a Alvesson 2003 cit in Lamont a Nordberg 2014: 

7). Doktorské studium je přitom obdobím vstupu do nové role, role začínajícího vědce. 

Významnou pro formování akademické identity je však i následující období postdoktorské, 

které se vyznačuje velkou nestabilitou a je vnímáno jako přechodové – krok mezi začátkem 

akademické dráhy a vstupem do seniorní fáze, mezi studentem a vědcem, období, kdy je třeba 

zacílit své jednání tak, aby se jedinec přiblížil očekávané kariéře (McAlpine a Amundsen 2009). 

Mnohé studie proto chtějí poskytnout indicie, jak skupinu začínajících vědců podporovat, aby 

si rozvinula pozitivní identitu akademiků a výzkumníků (Henkel 2005b, McLeod a Badenhorst 

2014).78 Zásadní důraz je kladen na supervizi a roli vedoucích či mentorů a mentorek (Chen a 

kol. 2015, Scaffidi a Berman 2011, Kalpazidou Schmidt a Faber 2016). Mnozí přitom 

upozorňují na to, že zažívání silného identitního konfliktu na začátku vědecké dráhy brzdí 

rozvoj profesní identity (Bruss a Kopala 1993, Hagedorn 2000 cit in Reybold 2005: 109), která 

je zásadní pro rozvoj profesních ambicí a chuť v profesi zůstávat a dále rozvíjet vědeckou 

profesní dráhu (McAlpine 2012). Lieff a kol. (2012) ukazují na příkladu programu zaměřeného 

na profesní rozvoj akademických zaměstnanců, že usnadňování rozvoje akademické identity 

zvyšuje pracovní motivaci, uspokojení a produktivitu akademiků a akademiček. Profesní 

aspirace a akademická identita se tedy jeví být úzce propojeny.  

Některé studie se proto zaměřovaly na to, jaké profesní identity si dnešní začínající vědci 

vytvářejí (Linková 2004, 2009), a část výzkumu byla specificky věnována začínajícím 

vědkyním (Cidlinská 2018), neboť právě v doktorské a postdoktorské fázi ženy mizí z vědy 

nejčastěji (viz 1. Úvod). Můj výzkum se zaměří na to, jaké profesní, resp. akademické 

 
78 V rámci psychologie bývají pro tento účel využívány teorie učení se v komunitách praxe (Wenger 

1998 cit in Schulze 2014: 2) a teorie symbolického interakcionismu. 
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identity si vytvořili čeští doktorandi/ky a postdoktorandi/ky. Na rozdíl od většiny 

zahraničních studií se však nezaměřím na stávající začínající vědce a vědkyně, nýbrž na 

ty, kteří vědeckou dráhu na jejím začátku opustili, neboť chci zjistit, jaké typy akademiků 

a akademiček ze současné české akademické sféry mizí. 
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4. METODOLOGICKÝ PŘÍSTUP K ANGAŽOVANÉMU VÝZKUMU 

PROFESNÍ IDENTITY 

 

V této části představím svůj přístup k výzkumnému projektu, tedy hlavní výzkumné otázky a 

širší epistemologický rámec mého výzkumu, jenž souvisí i s mojí ambicí poskytnout výzkumná 

zjištění, která mohou být využitelná pro tvorbu vědních politik, a tím přispět ke zlepšování 

podmínek rozjezdu vědeckých profesních drah na národní i mezinárodní úrovni. Dále vysvětlím 

volbu konkrétních metod sběru a analýzy dat a také své přesvědčení, v čem spočívá originalita 

mého výzkumu.  

Na úvod je třeba říci, že zde prezentovaný kvalitativní výzkum odklonu od akademické profesní 

dráhy navazuje na kvantitativní dotazníkové šetření zaměřené na zmapování důvodů odchodu 

z vědy a charakteristik osob, které vědu opouštějí. Šetření bylo součástí mého grantového 

projektu „Proč mladí lidé opouštějí českou vědu?“ (GA UK, č. 694512, doktorský grantový 

projekt), na němž se podílela v roli členky řešitelského týmu také Marta Vohlídalová. Tento 

kvantitativní výzkum, jehož hlavní výstupy jsou shrnuty v článku „Zůstat, nebo odejít? O 

deziluzi (začínajících) akademických a vědeckých pracovníků a pracovnic“ (Cidlinská a 

Vohlídalová 2015), byl jednak nedílnou součástí mého uvažování o tématu odklonů od vědecké 

dráhy, a jednak poukázal na potřebu kvalitativního pohledu na toto téma. Dotazníkové šetření 

totiž neukázalo výrazné rozdíly mezi ženami a muži a mezi jednotlivými obory, co se týče 

nejčastěji zmiňovaných důvodů odklonu od vědecké profesní dráhy ve skupině nejjuniornějších 

vědkyň a vědců v doktorské a postdoktorské fázi. Zároveň však víme, že ženy opouštějí 

vědeckou dráhu již na jejím začátku výrazně častěji než muži, a to i v oborech, kde převažují 

mezi studujícími, a také, že v oblasti sociálních a humanitních věd odcházejí ženy nejčastěji již 

během doktorského studia, zatímco v oblasti přírodních a technických věd až po získání titulu 

Ph.D. v rané postdoktorské fázi (NKC – gender a věda 2019). Lze tedy předpokládat, že obory 

a gender mají na odklon od vědecké dráhy specifický vliv, pro jehož porozumění je třeba hlubší 

kvalitativní perspektivy. 

 

4.1 Hlavní výzkumné otázky 

Ambicí zde představovaného výzkumu je přispět k porozumění měnícím se kontextům 

akademické práce a proměnám akademické profese. Snaží se o to za použití perspektivy 

akademických, resp. profesních identit. Akademické identity jsou totiž nedílnou součástí 
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proměn akademického prostředí a vzájemně se ovlivňují. Vědci a vědkyně vyjednávají svoji 

identitu ve vztahu k aktuálnímu systému a identity těch, kteří ve vědě zůstávají, se zase zpětně 

podílejí na formování podoby tohoto systému (Linková 2014, 2009). Perspektiva 

akademických identit tak umožňuje poukázat na současné trendy v akademické profesi, na 

proměňující se akademický habitus, který vymezuje, kdo je a kdo by měl být členem 

akademické profese, tedy kdo by se měl věnovat vědecké práci a za jakými účely, jak bylo 

podrobněji vysvětleno v teoretické části práce. Perspektiva identit tak představuje jeden 

z užitečných nástrojů, jak získat relevantní vhled do fungování vědeckého prostředí v procesu 

nastavování vědních politik. Umožňuje porozumět tomu, jak současné nastavení vědeckého 

prostředí formuje, rozvíjí a podporuje akademické identity začínajících vědkyň a vědců, 

případně jaké jim klade překážky. Jak bylo ukázáno v teoretické části práce, rozvoj akademické 

identity výrazně přispívá k rozvoji akademických ambicí, tedy chuti věnovat se vědecké 

profesní dráze. Proto je pro účely vědních politik vhodné se ptát, nejen jaké akademické identity 

mají začínající vědkyně a vědci, nýbrž i 1) jak si lidé, kteří se od akademické profesní dráhy 

odklonili hned na jejím začátku, konstruovali svou profesní identitu, a 2) jak se tato jejich 

konstrukce profesní identity promítá do jejich konstrukce příběhu odklonu od vědecké 

profesní dráhy, což jsou hlavní výzkumné otázky mé práce. Cílem mého výzkumu tedy není 

komplexně zmapovat fungování dnešního českého akademického prostředí se všemi novými 

funkcemi a rolemi pracovníků, kteří v něm působí, nýbrž ukázat, jaké má současné prostředí 

vliv na konstruování akademických identit začínajících vědců a vědkyň, resp. jaké akademické 

identity měli lidé, kteří akademickou dráhu opustili a zda se ve sledovaném prostředí vyskytují 

významné rozdíly mezi obory či zda a případně jak jsou tyto rozdíly genderované. Za zásadní 

v této souvislosti považuji ptát se, jaké typy akademických identit vedou k odchodu 

z akademického prostředí, či jinak řečeno, jaké typy akademických identit současné 

akademické prostředí vylučuje a jaké typy akademiků a akademiček tak ze současné české 

akademické sféry mizí. 

Jelikož identita není statický koncept, nýbrž ji lze vnímat spíše jako trajektorii (viz 3.1.6 

Vybrané přístupy ke zkoumání akademických identit), pokusím se zachytit vývoj konstrukcí 

profesní identity, aby bylo možné lépe pochopit, jací lidé, s jakým vztahem k vědecké práci, 

vstupují do doktorského studia, které představuje nezbytný předpoklad pro výkon vědecké 

profese, a zda a jak se jejich konstrukce profesní identity v průběhu doktorské a postdoktorské 

kariérní fáze proměňuje, k jakému posunu v jejich profesní identitě dochází mezi vstupem do 

doktorského studia a odchodem a odklonem od vědecké profesní dráhy. Pokusím se přitom 
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zachytit příčiny tohoto vývoje. Zaměřím se proto nejen na hodnoty a zkušenosti spojené s prací 

a pracovním prostředím, nýbrž i na osobní život a osobní identitu jednotlivců, respektive na to, 

jakou roli hraje práce v jejich životě, a jak se všechny tyto aspekty životů jednotlivců 

proměňovaly v období od vstupu do doktorského studia do současnosti, tedy do doby, kdy za 

sebou mají odklon od vědecké profesní dráhy. Zohledňování provázanosti pracovního a 

osobního života, respektive profesních a osobních identit jednotlivců, se zdá být důležité 

zejména z důvodu jejich výrazné genederovanosti (Vohlídalová 2014a). Scénář výzkumných 

rozhovorů proto zahrnoval okruhy otázek dotýkající se nejen jejich zkušenosti s pracovním 

prostředím, nýbrž i zasazení této zkušenosti do širšího kontextu jejich osobních životů. Za 

účelem postihnout vývoj profesní identity se rozhovory zaměřily jak na cestu jednotlivců 

k vysokoškolskému oboru, k doktorskému studiu a vědecké profesi, tak na následný proces 

odklonu od vědecké profesní dráhy a na závěr na jejich současné pracovní uplatnění a pracovní 

plány (scénář rozhovoru je zařazen jako příloha na konci této práce). Protože je identita neustále 

konstruovaná a rekonstruovaná v interakcích s druhými, je třeba se ptát, jak se konstruuje 

v různých kontextech. Začínající vědkyně a vědci vyjednávají svoje profesní identity ve vztahu 

k tomu, jak chápou roli vědce. Proto se ptám na to, jak si představují „správného“ vědce a jak 

se sami k této představě vztahují. Nejde mi přitom o to dobrat se toho, co je „správný“ vědec, 

nýbrž, jak tyto představy ovlivňují akademickou, respektive profesní identitu osob, které se 

odklonily od vědecké dráhy a jak tyto představy s tímto odklonem souvisí.  

Vzhledem k tomu, že jednotlivé obory vytvářejí do značné míry odlišná vědecká pracovní 

prostředí, jak co do kultury výzkumné práce (cílů a způsobů provádění výzkumu), tak 

pracovních podmínek (ve smyslu materiálního zajištění i míry výzkumné spolupráce) (viz 3.2 

Zohledňování oboru ve výzkumu akademických identit), považuji za důležité věnovat při 

výzkumu profesních identit osob, které se odklonily od vědecké dráhy, pozornost oborovým 

odlišnostem. Pokusím se proto vysledovat, zda měla na vývoj profesní identity jednotlivců vliv 

určitá specifika oborových studijních a pracovních prostředí, a pokud ano, jaká a z jakých 

důvodů. Bez tohoto úhlu pohledu by hrozilo, že výzkumná zjištění nebudou postihovat 

významné aspekty ustavování akademických identit, čímž bude omezen potenciál jejich využití 

pro nastavování vědních politik. Obory zároveň představují instituce přesahující hranice států, 

přestože jejich podobu v národních kontextech výrazně ovlivňují lokální vědní politiky a 

tradice nastavení akademického prostředí. Z tohoto důvodu by výstupy mého výzkumu mohly 

být přínosné i pro přemýšlení o nastavení vědních politik v jiném než českém kontextu, 

respektive pro nadnárodní aktéry spoluurčující tyto politiky. 
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Nastavení mého výzkumu je originální jak v českém, tak v mezinárodním kontextu 

zaměřením na osoby, které již vědeckou profesní dráhu opustily. V českém prostředí 

obecně doposud chybí výzkum, který by se zabýval osobami s doktorským titulem, které se 

však nevěnují vědecké profesní dráze. V mezinárodním kontextu je v oblasti výzkumů 

„odchodů z vědy“ ojedinělé zaměření na osoby, které již vědeckou profesní dráhu skutečně 

opustily. Většina výzkumů se zabývá hypotetickými odchody, tedy pomýšlením na odchod u 

osob, které studují doktorské programy a/nebo aktuálně působí na akademických pracovních 

pozicích (podrobněji viz níže). A to i v případě výzkumů zaměřených na fenomén tzv. děravého 

potrubí (např. Kahlert 2010), který poukazuje na mizení žen postupem akademickou drahou. 

Většina výzkumů v této oblasti se tak věnuje spíše mapování toho, kdo není ve vědě a 

v jednotlivých oborech zastoupen, nikoli ale na základě výzkumu těch, kdo akademickou 

profesní dráhu opustili.  

V českém i mezinárodním kontextu navíc není zcela běžné zohledňovat oborové odlišnosti při 

výzkumu akademického prostředí či akademických identit. I když některé výzkumy zahrnují 

oborově smíšené vzorky, oborové odlišnosti nebývají samostatným tématem analýzy.79 Spíše 

výjimečné je také to, že se nezaměřuji jen na aktuální stav (např. doktorandskou zkušenost 

aktuálních doktorandů), nýbrž na celý příběh vstupu do vědy (do doktorského studia) a 

následného odklonu od akademické profesní dráhy.  

 

4.2 Epistemologická východiska výzkumu 

Aby bylo možné lépe porozumět mému přístupu k výzkumu, představím na tomto místě také 

základní epistemologická východiska této práce. Na nejzákladnější rovině vědeckých 

paradigmat, jakožto soustav přesvědčení o povaze světa a možnostech jeho vědeckého 

poznávání, vycházím z konstruktivistického paradigmatu, které se vymezuje vůči 

paradigmatu pozitivistickému. Pozitivistické paradigma předpokládá existenci jedné, 

objektivní, pravdivé reality, již lze více či méně dokonale poznat díky používání vědeckých 

metod sběru a analýzy dat. V oblasti sociálních věd je pro něj typický tzv. naturalismus, tedy 

využívání metod přírodních věd, a nahlížení na sociální jevy jako na sociální fakta existující 

vně a nezávisle na postavě výzkumníka. Konstruktivistické paradigma považuje takový přístup 

za naivní, neboť zdůrazňuje významnou roli sociální situovanosti sociálních aktérů, včetně 

 
79 Výjimkou je např. studie Machovcové a kol. (2019) pojednávající identity vedoucích vědeckých 

pracovníků. 
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výzkumníků. Samotná data jsou proto vnímána jako výsledek interakce mezi výzkumníkem a 

zkoumaným subjektem, který výzkumník dále interpretuje a do této jeho interpretační práce se 

dále promítá jeho vlastní situovanost (Charmaz 2003b: 314). Nesnaží se přitom působení této 

situovanosti zcela popřít či zrušit, jak se o to pokouší pozitivistické paradigma, pro které je 

přiznání vlivu vlastní situovanosti neslučitelné s ideálem objektivního (tedy jediného 

legitimního) vědeckého poznání, nýbrž se s ní snaží vyrovnat, neboť její působení vnímá jako 

nevyhnutelné. Ve snaze o výzkumnou poctivost a co největší výpovědní hodnotu vědeckého 

poznání jde proto spíše opačným směrem, tedy cestou přiznání této situovanosti a její reflexí 

v samotném procesu výzkumu a formulaci jeho zjištění (Guba a Lincoln 1994, Schwandt 2000). 

Proto také považuji za důležité i ve své práci vysvětlit svoje epistemologická východiska.  

Cílem konstruktivisticky zasazeného výzkumu není odhalit jednu objektivní pravdu, nýbrž 

poznávat rozmanitost sociálních realit. Operuje s existencí různých představ reality, jež si 

jednotliví sociální aktéři konstruují jako pravdivé na základě konkrétního kontextu 

(historického, kulturního, politického) jejich životů, které významně ovlivňují osobní znaky 

jako je například gender či etnicita. Úkolem výzkumníka je porozumět těmto konstrukcím 

reality zkoumaných aktérů. Tato situovanost aktérů v širších sociálních kontextech zároveň 

znamená, že jejich konstrukce reality nejsou jen jejich individuální, nýbrž jsou sociální, sdílené 

v rámci společnosti, v níž žijí, či skupiny, do níž patří. Jednotlivci se mohou vůči obecně 

sdíleným představám vymezovat (např. vůči představě o rodině či roli vědy ve společnosti), ale 

nemohou je zcela ignorovat. Analýza individuálních konstrukcí proto může poukazovat i na ve 

společnosti sdílené hodnoty a normy a na mocenské vztahy. I konstruktivismus má tedy svůj 

strukturální rozměr a neuchyluje se k naprostému relativismu. Zároveň skutečnost, že 

konstrukce reality jednotlivých aktérů jsou reálné ve svých dopadech, tedy reálně ovlivňují 

jejich životy (Guba a Lincoln 1994), například profesní dráhu, znamená, že důraz na 

konstruovanost jednotlivých představ reality neubírá výzkumu vycházejícímu 

z konstruktivistického paradigmatu na realističnosti. 

 

Druhým základním východiskem mé práce je feministická metodologie, která se překrývá se 

sociálně-konstruktivistickým přístupem v důrazu na reflexi vlastní pozice výzkumníka a na 

vědomí hodnotové zatíženosti každého výzkumu (nejen feministického), způsobené tím, že 

nikdo, tedy ani výzkumník/ce, se nemůže zcela oddělit od světa, v němž žije (Hesse-Biber 

2012). Zdůrazňuje tedy roli pozice, z níž sociální realitu pozorujeme (Letherby 2003, 

Hawkesworth 2012). Dalším typickým rysem je zájem o etický rozměr výzkumu, zejména o 
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morální odpovědnost výzkumníků vůči subjektům jejich výzkumu (Ramazanoglu a Holland 

2002, Eichler 1997). Zásadní pozornost věnuje mocenským aspektům, a to jak ve vztahu 

výzkumník-subjekt výzkumu, tak ve vztahu ke zkoumaným tématům, tedy k samotnému 

obsahu výzkumu a jeho zjištěním (Ramazanoglu a Holland 2002, Lykes a Hershberg 2012). 

 

 Pro výzkum vycházející z feministických pozic je typická angažovanost a s ní spojené 

propojování teorie s praxí, tedy snaha o přispění ke společenské změně, čehož se snaží 

dosahovat rozšiřováním poznání o povaze a fungování nerovností ve společnosti a nabízením 

možností jejich odstraňování ve snaze změnit stávající status quo (Reinharz 1992, Lykes a 

Hershberg 2012). Podobně je i jednou z mých ambic spojených se zde představovaným 

výzkumem nejen porozumět konstrukci akademických identit v podmínkách současných 

proměn akademického prostředí u osob, které se odklonily od vědecké profesní dráhy již na 

jejím začátku, nýbrž na základě tohoto porozumění formulovat doporučení pro různé úrovně a 

aktéry vědní politiky, doporučení cílená na zlepšování podmínek profesního rozvoje 

začínajících vědkyň a vědců, zvyšování pravděpodobnosti udržení si motivovaných a 

talentovaných začínajících vědkyň a vědců, zejména žen. Tato ambice přitom vychází z mé 

dlouhodobé angažovanosti v oblasti individuální podpory začínajících vědkyň a vědců (5 let 

jsem byla koordinátorkou mentoringového programu pro doktorand(k)y a postdoktorand(k)y), 

v oblasti podpory institucí v rozvoji personálních politik a v oblasti snah o obecné zlepšení 

pracovních podmínek a zlepšení postavení začínajících vědkyň a vědců, zejména žen, v české 

vědě a výzkumu (v letech 2009-2019 jsem byla členkou Národního kontaktního centra – gender 

a věda, výzkumného a podpůrného oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., které se 

zaměřuje výzkumně i politicky na českou i mezinárodní oblast vědy a výzkumu; v roce 2016 

jsem se podílela na založení České asociace doktorandek a doktorandů, které v současné době 

předsedám). Na základě těchto mých rolí jsem také vybrané anonymizované, editované a 

účastníky výzkumu autorizované rozhovory zveřejnila ve formě popularizační publikace 

(Cidlinská 2015). O možnosti využití výzkumného rozhovoru byli účastníci výzkumu 

informováni hned na úvod rozhovoru s tím, že toto rozhodnutí o souhlasu či nesouhlasu se 

zařazením do publikace učinili vždy až na konci rozhovoru, kdy mohli posoudit, co bylo jeho 

obsahem. V případě, že souhlasili, podepsali spolu se mnou informovaný souhlas, ve kterém 

jsem se zavázala, že budou mít možnost rozhovor před publikováním autorizovat, případně jeho 
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publikaci zamítnout. Výsledná kniha rozhovorů „Změna trasy: o odchodech z vědy“80 může 

sloužit lidem na začátku vědecké dráhy jako pomůcka ke srovnání vlastních priorit ve vztahu 

k práci a také jim může pomoci vyvarovat se situací, s nimiž se účastníci rozhovorů potýkali. 

Jsem také přesvědčena, že publikace je užitečná pro osoby v roli školitelské a vůdčí, aby se 

seznámily s tím, jak svoji roli vnímají začínající vědci a vědkyně a jakou formu podpory by 

ocenili. A nakonec může být inspirativní i pro osoby, které ze svých pozic nastavují personální 

politiky vědeckých institucí. 

 

4.3 Metody sběru a analýzy dat 

4.3.1 Volba kvalitativního přístupu 

Vzhledem k zaměření této práce na konstrukci profesních identit a proces odklonu od vědecké 

profesní dráhy se logicky jevil vhodnější kvalitativní přístup než kvantitativní. Obecně jsou 

identity zkoumány zejména kvalitativně (Pifer a Baker 2013). Na rozdíl od výzkumu 

kvantitativního, který se soustředí na odhalování kauzalit za pomoci testování vztahů mezi 

předem vybranými proměnnými, kvalitativní výzkum zpřístupňuje interpretace, skrze které 

dávají jednotlivci význam svým rozhodnutím a jednání (Denzin a Lincoln 1998). Umožňuje 

tedy odkrýt, jak se lidé vztahují k vědecké profesi a práci obecně. Zároveň díky zaměření na 

interpretace dovoluje odhalit působení kultury za těmito interpretacemi prostřednictvím 

zpřístupnění diskursů, které lidé mobilizují proto, aby vysvětlovali svá jednání. To se jeví jako 

velmi důležité vzhledem k měnícím se normativním diskursům v akademickém prostředí (viz 

2.1 Proměny vědeckého prostředí) a také vzhledem k specifické genderovanosti diskursů 

spojených s odlišnými očekáváními vůči ženám a mužům ve vztahu k placené a neplacené 

pečovatelské práci (CVVM 2016, Lutherová, a kol. 2017, Hašková a Dudová 2017, Křížková 

a kol. 2008). Kvalitativní výzkum klade důraz na „kontextuální porozumění a hledání témat a 

pravidelností v příbězích komunikačních partnerů a partnerek“ za účelem „maximalizace 

vnitřní věrohodnosti závěrů“ (Hašková a kol. 2014: 35). Kvalitativní výzkum tedy umožňuje 

identifikovat a popsat normativní obrazy vědecké profese a případně otcovství a mateřství a 

jejich reflexi v konstrukci vlastních profesních identit jednotlivců.  

 
80 Vznikla v rámci projektu Národní kontaktní centrum – ženy a věda (č. LE12003, řešitelka: M. 

Linková), financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO a s 

podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 68378025. Kniha je dostupná 

z http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/09/Zmena-trasy_o-odchodech-z-vedy.pdf. 

http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/09/Zmena-trasy_o-odchodech-z-vedy.pdf
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4.3.2 Volba metody hloubkového narativního rozhovoru 

Jak jsem popsala v teoretické části práce, k identitám přistupuji jako k neustále se 

proměňujícím narativům. Z toho důvodu jsem pro sběr dat zvolila metodu hloubkového 

narativního rozhovoru, která umožňuje zachytit tuto proměnlivost. Proto jsou také narativní 

metody při výzkumu profesních identit hojně využívány (Creswell 2012, Kramp 2004, 

Polkinghorne 1995 cit in McLeod a Badenhorst 2014: 71, Sfard a Prusak 2016). Zároveň je tato 

metoda vhodná pro zkoumání konkrétních událostí v životech jednotlivců (Wengraf 2001), a 

jevila se proto jako přínosná pro zkoumání motivací pro vstup do doktorského studia a následný 

odklon od vědecké profesní dráhy. Tato metoda tedy maximálně vyhovovala mé potřebě 

zachytit vývoj profesní identity od doby vstupu do doktorského studia do doby po odklonu od 

vědecké profesní dráhy. Umožňuje odlišit plánovanou a aktuální profesní identitu (viz 5.1 

Plánované a aktuální identity a identity jako trajektorie). 

Konkrétně jsem se inspirovala přístupem Wengrafa (2001), který v první fázi rozhovoru 

ponechává komunikační/mu partnerovi/ce prostor pro volné vyprávění svého příběhu (v tomto 

případě příběhu cesty k oboru, k doktorskému studiu a k jiné než vědecké práci) a v dalších 

fázích umožňuje výzkumníkovi rozvíjet témata, která se objevila v prvotním volném vyprávění 

komunikačního partnera (vzhledem k povaze výzkumných otázek bylo důležité, aby měli 

účastníci výzkumu velký prostor pro spontánní generaci témat, proto byl formát narativních 

rozhovorů vhodnější než např. polostrukturované rozhovory (Hendl 2005: 175-186). Toto 

„doptávání se“ odpovídá také přístupu tzv. rozumějícího rozhovoru (Kaufmann 2010), jehož 

cílem je odkrýt hlubší postoje a myšlenky za prvotními proklamacemi vyprávějících, kteří tak 

dostávají příležitost reflektovat více do hloubky své vlastní myšlenky a prezentace jednání, a 

tím umožňují výzkumníkovi, aby jejich postojům a jednání lépe porozuměl. Tento přístup 

vytváří prostor pro maximální zapojení komunikačních partnerů do samotné konstrukce dat o 

jejich životě a vzájemné porozumění mezi výzkumníkem a účastníkem výzkumu, jejichž vztah 

se tak stává více kolaborativním a méně hierarchickým (Reinharz 1992, McDowel 2011).  

Základní scénář rozhovoru je přílohou této práce. 

Nejdříve jsem účastníky výzkumu vyzvala, aby představili celou svou studijní a profesní dráhu, 

zejména cestu k oboru, který na vysoké škole vystudovali, cestu k vědecké práci, následný 

odklon od vědecké práce a co dělají teď, v době rozhovoru. Následně jsem se doptávala na 

jejich vztah k oboru a vědecké práci a práci obecně a detailněji na proces jejich odklonu od 

vědecké práce. Žádala jsem je také o srovnání vědecké a současné práce – jaká pozitiva a 

negativa si s nimi spojují a proč, zda pomýšlí na případný návrat k vědecké práci a z jakých 
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důvodů ano či ne, případně za jakých okolností by si jej dovedli představit. Cílem bylo zjistit, 

jak se lidé vztahují k vědecké a jiné práci, jak konstruují své profesní identity, a porozumět 

tomu, z čeho tyto konstrukce vycházejí. 

Metoda hloubkových rozhovorů umožňuje získat hlubší vhled do způsobu přemýšlení 

jednotlivců. V mém výzkumu tak poskytuje prostor pro přemýšlení jednotlivců o jejich profesní 

dráze, o pracovním uplatnění, přístupu k práci a místě práce v jejich životech. Tato metoda tedy 

vytváří i prostor pro porozumění konstrukci profesních identit osob, které se odklonily od 

vědecké profesní dráhy. Vyprávěné příběhy, narativy, totiž pomáhají lidem dávat význam jejich 

jednání (Christensen a Johnson 2003: 150), což je v případě mého výzkumu důležité proto, 

abych porozuměla jejich motivacím pro odklon od vědecké profesní dráhy.  

Narativy přitom neříkají, jak to s životem vyprávějícího skutečně je, nýbrž umožňují 

nahlédnout, co je pro něj důležité a proč, neboť věnují pozornost hodnotám spojovaným 

s určitými tématy. Narativy nám dovolují odhalit diskurzivní strategie a spolu s nimi 

myšlenkové rámce, které používáme, když o něčem hovoříme, například o procesu odklonu od 

vědecké profesní dráhy. Hloubkové rozhovory tedy pomáhají zjistit, co je důležité v dané 

společnosti či skupině, jaké dominantní představy se v ní s daným tématem pojí. Tento aspekt 

narativních rozhovorů se jeví jako obzvláště důležitý, pokud chceme zjistit, zda lze vypozorovat 

ve vztahu k profesním identitám a jejich vývoji nějaké oborové odlišnosti, neboť, jak bylo 

popsáno v teoretické části práce, jednotlivé obory či vědní oblasti se liší co do kultury výzkumu 

i vědeckého prostředí a lze tedy předpokládat, že jednotlivé oborové komunity se budou lišit 

v normativních představách, týkajících se profesních identit a drah. Dominantní představy 

přitom samozřejmě nejsou jediné existující, nicméně právě proto, že jsou dominantní ve 

veřejném diskurzu, jsou s nimi v kontaktu i ti, kteří je nevyznávají, takže jsou nuceni je 

reflektovat a vyrovnávat se s nimi, třeba i jejich odmítnutím. Zároveň to, že je některý diskurz 

dominantní, znamená, že je také nejsnáze dostupný, čímž činí i některé volby snadnější než 

jiné. Proto je třeba věnovat pozornost i tématům a argumentům, které v promluvách 

nezaznívají, neboť mohou být pro porozumění jednání aktérů stejně důležitá jako ta vyřčená 

(Schroeter a Taylor 2018).  

K zachycení vývoje identit bývá využíván také longitudinální sběr dat, kdy jsou se stejnou 

skupinou účastníků výzkumu prováděny rozhovory vícekrát, s významným časovým odstupem, 

aby bylo možné posoudit, jak se vyvinuly jejich postoje a přístupy k různým tématům a 

zkušenostem. Takový přístup však přesahuje časové možnosti dizertačního výzkumného 
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projektu, byť by byl vzhledem ke zkoumání vývoje profesních identit osob, které se odklonily 

od vědecké dráhy, zajisté přínosný. V mém výzkumu jsem tedy odkázána na zpětnou konstrukci 

motivací vstupu do vědy a tehdejšího přístupu k vědecké práci a kariéře a práci obecně, která 

se může lišit od toho, jak by svou profesní identitu konstruovali účastníci výzkumu v době, kdy 

skutečně stáli před rozhodnutím, zda se přihlásit do doktorského studia. Nicméně vzhledem 

k mému zaměření na konstrukci profesních identit ve vztahu k odklonu od vědecké profesní 

dráhy a diskurzům využívaným pro vysvětlení tohoto odklonu se tato skutečnost nejeví jako 

zásadní překážka pro formulaci relevantních výzkumných zjištění. Zvolený design výzkumu 

stále umožňuje zachytit vývoj očekávání ve vztahu k vědecké práci a práci obecně a vliv 

diskurzů, které tato očekávání ovlivňovaly a ovlivňují. Tedy vývoj od plánované k aktuální 

identitě (viz 3.1.6 Vybrané přístupy ke zkoumání akademických identit) a vliv starých a nových 

zkušeností na tento vývoj. 

Rozhovory trvaly 1 až 2,5 hodiny. Nejčastěji probíhaly v Praze a v Brně, podle místa bydliště 

účastníků a účastnic rozhovorů. Zároveň tyto lokace odpovídají skutečnosti, že v těchto dvou 

městech je největší koncentrace vysokých škol a výzkumných ústavů v ČR. Většinou jsem se 

s účastníky rozhovorů sešla v kavárně, nicméně výjimkou nebyly ani rozhovory na mém či 

jejich pracovišti. Účast na výzkumu nebyla honorovaná. Před každým rozhovorem byl 

s účastníkem rozhovoru podepsán informovaný souhlas, v němž jsem se zavázala k zajištění 

anonymity. Nahrávky i přepisy rozhovorů proto byly označeny jen číslicemi, zkratkou vědní 

oblasti81 a typu vědecké instituce a takto uloženy (viz Tabulka č. 1 – Výzkumný vzorek). 

 

4.3.3 Výzkumný vzorek 

 

Cílová skupina 

Pro složení výzkumného vzorku je zásadní definice odklonu od „akademické dráhy“. Jak již 

bylo zmíněno v sekci Rozvolňování nebo rigidizace akademických identit, do výzkumu 

akademických kariér a identit někdy bývají zahrnovány i kariéry osob s titulem Ph.D., které 

působí na infrastrukturních pozicích v akademické sféře (v administrativě, projektovém 

managementu či personálním poradenství), což s sebou nese nebezpečí zneviditelňování 

 
81 Konkrétně jsem při ukládání přepisů použila tyto zkratky: SocV pro sociální vědy, HumV pro 

humanitní vědy, PřV pro přírodní vědy a TechV pro technické vědy. 
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otázky, kdo vytváří vědeckou znalost a jaké k tomu má podmínky. Jelikož je mým cílem zjistit, 

jací lidé, s jakými typy profesních identit, se nakonec rozhodli nevěnovat se vědecké činnosti, 

definuji odklon od vědecké kariéry jako odchod z akademických/vědeckých pozic na 

neakademické/nevědecké pozice. Proto do mojí cílové skupiny patří i lidé, kteří zůstali 

v akademické sféře, nicméně se přesunuli na neakademické pozice. Zaměřuji se tedy na ty, kteří 

se odklonili od vědecké profesní dráhy.  

Zároveň jsem chtěla zachytit osoby, které se rozhodly odklonit od vědecké profesní dráhy hned 

na jejím začátku, tedy v doktorské a postdoktorské fázi (viz 3.3 Výzkum akademických identit 

začínajících vědkyň a vědců). Jelikož v České republice nemají postdoktorské pozice dlouhou 

tradici a nejsou vždy jasně vymezeny a zakotveny v kariérních řádech všech vědeckých institucí 

ve všech oborech, zahrnuji do vzorku i osoby, které odešly z pozice odborný asistent či lektor. 

Klíčovým kritériem bylo, aby byl jejich odklon od vědecké profesní dráhy realizován do pěti 

let od získání doktorského titulu. Cílová skupina tedy není vymezena na základě biologického 

věku, nýbrž na základě kariérní fáze. Proto jsou ve vzorku i osoby, které nevstoupily do 

doktorského studia plynule po absolvování studia magisterského, nýbrž až po několika letech 

v zaměstnání. Zahrnutí těchto osob umožňuje získat komplexnější představu o škále motivů pro 

doktorské studium a o profesních identitách osob vstupujících do vědy. Lidé, kteří odešli již 

v průběhu doktorského studia, případně jej nedokončili, jsou zahrnuti zejména kvůli 

významným oborovým odlišnostem v koncepci, průběhu a úspěšnosti doktorského studia. 

Jejich zahrnutí do výzkumu také umožňuje zaměřit se na oborové odlišnosti, co se týče kariérní 

fáze nejčastějšího odchodu žen z vědy. Zatímco v oblasti STEM ženy mizí z vědy nejčastěji 

v postdoktorské fázi, respektive ihned nebo brzy po získání doktorského titulu, v oblasti SSH 

odcházejí nejčastěji právě již v průběhu doktorského studia (NKC – gender a věda 2019). 

Zároveň je pro oblast STEM typická kratší doba doktorského studia, tedy doba od zápisu do 

získání titulu než v oblasti SSH, což je zapříčiněno zejména intenzivnějším zapojováním 

doktorandů do výzkumných projektů vyučujících, z nichž bývají i placeni, takže jsou méně 

často nuceni vykonávat během (prezenčního) doktorského studia zaměstnání nesouvisející 

s dizertací, často zcela mimo akademickou sféru, což je naopak časté u studujících v oblasti 

SSH. Větší rychlost studia v oblasti STEM zřejmě souvisí i s obecně větší rychlostí vědecké 

produkce související s odlišným typem řešených výzkumných otázek a publikační kulturou 

(Becher a Trowler 2001). Zejména v oblasti SSH by tedy vynechání osob, které odešly již 

během doktorského studia, mohlo znamenat, že získáme pouze omezenou představu o 

profesních identitách osob vstupujících na doktorát, podobách a vývoji jejich akademických 
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identit, a důvodech odklonu od vědecké profesní dráhy. Jelikož si tato práce klade za jeden ze 

svých cílů formulovat doporučení pro vysokoškolské a vědní politiky v oblasti profesního 

rozvoje začínajících vědkyň a vědců, bylo třeba tato oborová specifika reflektovat i v konstrukci 

vzorku. Zároveň jsem se z tohoto důvodu snažila o vyvážené zastoupení těchto dvou základních 

oborových skupin ve vzorku. 

 

Oslovení cílové skupiny 

Participanti a participantky kvalitativního výzkumu byli rekrutováni ve dvou krocích, nejdříve 

v souvislosti s výše zmíněným dotazníkovým šetřením, a následně metodou sněhové koule na 

základě již proběhlých výzkumných rozhovorů.  

Oslovení cílové skupiny pro účely dotazníkového šetření bylo poměrně složité, neboť nebylo 

možné oslovit tuto skupinu přímo. Neexistuje totiž žádná opora výběru, ze které by bylo možné 

v tomto případě vycházet. Lidé, kteří opustili vědecké pozice, mohli odejít kamkoli, a jejich 

seznamy neexistují.82 Byla jsme proto nucena oslovit tuto skupinu přes prostředníky. Byly 

sebrány kontakty na všechny vědecké a akademické pracovníky a pracovnice působící na 

českých veřejných výzkumných institucích a vysokých školách, o nichž je možné získat 

informace z webových stránek institucí (celkem šlo o více než 32 000 kontaktů). Tuto skupinu 

jsem pak oslovila s prosbou o přeposlání odkazu na on-line dotazník nebo poskytnutí kontaktu, 

pokud mají ve svém okolí někoho, kdo odpovídá parametrům cílové skupiny.  

Cílovou skupinu jsem vymezila jako osoby, které opustily pedagogickou a/nebo výzkumnou 

pozici83 ve veřejné výzkumné instituci nebo na vysoké škole v uplynulých 10 letech. Toto 

období bylo zvoleno částečně pragmaticky a částečně s ohledem na to, aby vzorek zachytil 

motivace k odchodu od doby, kdy Česká republika přistoupila k neoliberálním reformám 

akademického prostředí.84 Jak se přitom ukázalo, drtivá většina respondentů dotazníkového 

 
82 Obtížnost oslovení cílové skupiny nejspíš představuje jeden z hlavních důvodů, proč většina studií 

zabývajících se odchody z vědy pracuje jen s hypotetickými odchody, tedy s pomýšlením na odklon od 

vědecké dráhy, kdy jsou dotazovanými lidé, kteří jsou v době výzkumu na akademických pozicích (viz 

1. Úvod). 
83 Typ pracovního poměru, který měl být ukončen, byl přitom definován co nejšířeji. Jako „pracovní 

poměr“ jsme definovaly všechny typy pracovních smluv – tj. DPP, DPČ, stejně jako pracovní smlouvy 

na dobu určitou nebo neurčitou, neboť praxe využívání těchto smluv se na jednotlivých institucích liší. 
84 Původně jsme stanovily období posledních 5 let, neboť dopady reforem se neprojevily ihned po jejich 

zavedení. Vzhledem k množícím se reakcím oslovených prostředníků/ic, kteří si nebyli jisti, zda jejich 

kolegové odešli před 5 nebo o něco více lety, a vzhledem k naší snaze rekrutovat co nejvíce 

respondentů/ek, jsme nakonec rozšířily tento interval na 10 let. 
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šetření (93,2 %) odcházela z vědy až po roce 2008, a přes 80 % dokonce až po roce 2011 - tedy 

v době, kdy už se dopady reforem plně projevily (Cidlinská a Vohlídalová 2015). Dotazníkové 

šetření se tak nezaměřovalo jen na osoby na začátku vědecké profesní dráhy, nýbrž i na osoby, 

které odešly z akademických pozic v jakékoli kariérní fázi. Do vzorku však nebyly zahrnuty 

odchody do důchodu a odchody na mateřskou a rodičovskou „dovolenou“. V prvním případě 

proto, že odchod do důchodu neznamená přesměrování profesní dráhy, nýbrž její ukončení, 

v druhém případě proto, že odchodem na mateřskou či rodičovskou „dovolenou“ pracovně-

právní vztah a priori nezaniká. Podmínkou zahrnutí do výzkumného vzorku bylo ukončené 

vysokoškolské vzdělání magisterského stupně a působení na výzkumné nebo akademické 

pozici alespoň 6 měsíců. Pokud někdo opustil akademickou sféru před ukončením doktorského 

studia, byl do vzorku zahrnut jen v případě, že během studia pracoval na jakýkoli úvazek na 

výzkumné či akademické pozici, a nebyl tedy jen studentem, nýbrž i pracovníkem. Toto 

omezení bylo důležité pro účely dotazníkového šetření, které se z velké části zaměřovalo na 

pracovní podmínky ve vědě. Pro účely výzkumných rozhovorů zaměřených (mimo jiné) na 

profesní identity osob, které se odklonily od vědecké dráhy na jejím začátku, však byli zahrnuti 

i lidé, kteří byli doktorandy a doktorandkami bez pracovního úvazku na univerzitě či Akademii 

věd, abych získala představu i o profesních identitách osob z oblasti SSH. U nich totiž výrazně 

častěji dochází k odklonu již během doktorského studia (NKC – gender a věda 2019: 22-24) a 

také je v oblasti SSH méně častá praxe zaměstnávání doktorandů na grantech školitelů, která je 

naopak běžná v oblasti STEM. 

Dotazník nakonec dokončilo 737 osob85, z nichž některé využily možnosti zanechat na závěr 

dotazníku svoje kontaktní údaje pro případ, že by souhlasily s poskytnutím výzkumného 

rozhovoru. Zároveň na naše úvodní e-maily zareagovalo přes 2000 osob, z nichž 215 poslalo 

tipy na potenciální respondent(k)y. Těmito dvěma cestami se mi podařilo rekrutovat i první 

účastníky a účastnice výzkumných rozhovorů. Pro tento účel jsem však již vybírala jen osoby, 

které se odklonily od akademické profesní dráhy pouze na jejím začátku.  

Následně jsem využila metody sněhové koule, tedy doporučení participantů výzkumu na další 

potenciální účastníky a účastnice. Takto jsem nakonec do vzorku zahrnula i osoby, které 

opustily výzkumné pozice na vědeckých institucích neplánovaně a nedobrovolně kvůli 

skončení termínované smlouvy na grantovém projektu během mateřské/rodičovské „dovolené“ 

 
85 Většina lidí, kteří dotazník nedokončili, byla vyfiltrována prvními otázkami, tj. nesplňovali některé 

z kritérií pro zařazení do našeho souboru. Část z nich pak dotazník opustila v průběhu vyplňování.  
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(MD/RD). Ve všech případech se jednalo o ženy. Zahrnutí této skupiny se ukázalo jako 

důležité, neboť právě odchod na MD/RD bez možnosti vrátit se na konkrétní pracovní místo 

může představovat překážku pro navrácení se do vědy, a tedy i jeden z důvodů následného 

odklonu od vědecké profesní dráhy a hledání nového profesního zaměření.  

Mojí snahou tedy bylo, aby složení vzorku pomohlo co nejlépe podchytit proměny podmínek 

začátků vědeckých drah. Na tuto potřebu reflektovat ve výzkumu akademických drah proměny 

vědeckého prostředí upozorňovali již Becher a Trowler (2001: 16), když tematizovali postupné 

zahrnování akademiků a akademiček zaměstnaných jen na částečné úvazky (zejména tzv. gypsy 

scholars, kumulující více částečných úvazků za účelem obživy a z důvodu nedostatku nabídek 

pracovních pozic na plný úvazek) do výzkumů tohoto prostředí, v nichž bylo ještě v 80. letech 

20. století běžné pracovat jen s akademiky zaměstnanými na plné úvazky (např. Bown a 

Schuster 1986 cit in Becher a Trowler 2001: 18). V kontextu, kdy v 90. letech 20. století vzrostl 

ve Velké Británii a USA podíl akademiků zaměstnaných na částečné úvazky na 50 %, 

znamenalo by opomíjení této skupiny výrazné zkreslení výzkumu. V ČR jsou částečné úvazky 

také velmi rozšířené, přitom často nejsou dobrovolné, tedy zaměstnavatel vyšší úvazek 

vědeckým pracovníkům nenabízí (Vohlídalová 2018: 6). 

Zároveň však samozřejmě nelze vyloučit, že vzorek mého výzkumu může mít jistá omezení, 

která je třeba mít na paměti při interpretaci výstupů analýzy. Jedná se o unikátní data, protože 

tato skupina dosud nebyla v ČR hlouběji studována, což ovšem znamená i to, že neexistují 

referenční data, s nimiž bychom mohli tyto výsledky porovnat. Jako hlavní omezení se jeví 

možnost, že se do výzkumného souboru mohli dostat spíše lidé, pro které byl jejich odchod 

z vědy a akademické oblasti spojen s určitým úspěchem, zatímco ti, kteří po odchodu z vědy 

nebo akademického prostředí narazili na vážné problémy, se ke své akademické minulosti již 

nechtějí vracet. A zároveň je možné, že se nehlásili ti, kteří svůj odchod vnímají jako osobní 

selhání a nechtějí se o tyto pocity s nikým dělit. Nicméně ve vzorku jsou i lidé, kteří jako jeden 

z důvodů odklonu od akademické dráhy uváděli, že nebyli „dostatečně dobří“ nebo „mezi 

nejlepšími“. Zároveň se díky použití metody sněhové koule podařilo získat pro rozhovor i 

osoby, které dříve nereagovaly na výzvu k účasti na dotazníkovém šetření. Vzhledem 

k základním specifikům kvalitativního výzkumu nicméně není mým cílem poskytnout 

reprezentativní přehled akademických identit a důvodů odchodu z vědy, nýbrž porozumět 

procesu vývoje profesních identit a odklonu od vědecké profesní dráhy ve vztahu k oboru a 

genderu. Možnost, že ochota poskytnout rozhovor tedy mohla být ovlivněna emocionálním 
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vztahováním se k odklonu od vědecké dráhy, proto nemusí nutně ubírat analýze a jejím 

výstupům na kvalitě a relevanci. 

Výzkumné rozhovory byly realizovány v letech 2013 až 2017 a vzorek zahrnuje rozhovory s 

celkem 45 osobami: 6 ženami a 7 muži z oblasti sociálních a humanitních věd a 13 ženami a 19 

muži z oblasti přírodních a technických věd (podrobněji viz Tabulka č. 1 níže). Vzorek z oblasti 

SSH začal dosahovat teoretické saturace (Kaufmann 2010: 121-122, Hendl 2005: 151) rychleji 

než vzorek z oblasti STEM, proto je nakonec ve vzorku více osob z druhé jmenované oblasti. 

Větší počet žen než mužů ve skupině z oblasti STEM byl způsoben skutečností, že z kraje sběru 

dat se mi dařilo získávat kontakty především na muže, neboť představovali většinu respondentů 

zmíněného dotazníkového šetření, z nichž se rekrutovali první účastníci rozhovorů, a také mi 

na muže častěji posílali kontakty jejich bývalí kolegové a nadřízení. Počet žen ve vzorku se 

začal zvyšovat až v rámci efektu sněhové koule, tedy díky zprostředkování kontaktu předešlými 

účastníky a účastnicemi rozhovorů. Z analytického hlediska však vzorek žen v oblasti STEM 

dosáhl teoretické saturace. Skutečnost, že vzorek žen v oblasti STEM obsahuje především 

přírodovědkyně, zatímco vzorek mužů v této oblasti je pestřejší díky vyššímu zastoupení mužů 

z technických věd, také nepředstavoval omezení pro formulaci mých výzkumných závěrů. Pro 

hlavní identifikované typy profesních identit a jejich vývoj se totiž ukázalo být zásadní, zda je 

výzkum organizován spíše kolektivně či individuálně, a dále rychlost zastarávání oborové 

znalosti, tedy aspekty, kterou jsou pro přírodní a technické vědy podobné, řadí je do kategorie 

oborů s urbánními rysy, a zároveň je odlišují od věd humanitních a sociálních kategorizovaných 

jako rurální (k této kategorizaci podrobněji výše viz 3.2 Zohlednění oboru ve výzkumu 

akademických identit). 
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Tabulka č. 1: Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek 

SSH STEM 

ženy muži ženy muži 

Ž_4_SocV_VŠ M_3_SocV_resort_vvi Ž_2_PřV_VŠ M_1_TechV_VŠ 

Ž_8_HumV_VŠ M_7_SocV_VŠ Ž_11_PřV_AV M_5_PřV_AV 

Ž_26_HumV_VŠ_AV M_9_HumV_VŠ Ž_37_TechV_VŠ M_6_TechV_VŠ 

Ž_34_SocV_VS M_16_HumV_VŠ Ž_30_PřV_VŠ M_10_PřV_VŠ_VFN  

Ž_39_SocV_VŠ M_21_SocV_VŠ Ž_31_PřV_AV M_12_TechV_VŠ 

Ž_45_HumV_VŠ M_27_HumV_VŠ Ž_32_PřV_AV M_13_PřV_VŠ 

  M_44_SocV_VŠ Ž_33_PřV_VŠ M_14_TechV_VŠ 
  Ž_36_PřV_VŠ_AV M_15_TechV_VŠ 
  Ž_35_PřV_VŠ_AV M_17_PřV_VŠ 
  Ž_40_PřV_VŠ M_18_PřV_VŠ 
  Ž_41_PřV_VŠ M_19_techV_VŠ 
  Ž_42_Tech_VŠ M_20_techV_VŠ 
  Ž_43_PřV_VŠ_vvi M_22_PřV_VŠ 
    M_23_TechV_VŠ 
    M_24_PřV_VŠ 
    M_25_PřV_VŠ 
    M_28_TechV_VŠ 
    M_29_TechV_VŠ 
    M_38_PřV_VŠ 

 

4.3.4 Analýza dat 

V rámci analýzy dat bylo realizováno kódování vycházející ze zakotvené teorie (otevřené, 

axiální a selektivní), jež postupuje od lokalizace témat v textu, která jsou postupně tříděna a 

seskupována do kategorií, přes odhalování vztahů mezi různými kategoriemi po identifikaci 

hlavních kategorií integrujících všechny ostatní, na jejichž základě byla vytvářena moje teorie 

(Strauss a Corbinová 1999, Charmaz 2006). Specifickou pozornost jsem v procesu analýzy 

věnovala konstantnímu srovnávání (Glaser a Strauss 1967: 22), kdy jsem hledala podobnosti a 

odlišnosti mezi jednotlivými kategoriemi a jejich vztahy. Zejména jsem akcentovala srovnávání 

výskytu a podoby kategorií mezi jednotlivými obory a mezi ženami a muži. Zaujala jsem tedy 

induktivní přístup k analýze, kdy moje postupně vytvářená teorie (typologie) vychází ze 

samotných dat. Zároveň jsem však nedodržela požadavek zakotvené teorie na zcela simultánní 

průběh sběru a analýzy dat (Strauss a Corbinová 1999: 14). V prvním roce sběru dat byly 

prováděny průběžné analýzy dat (čtení analytických poznámek zapsaných po uskutečnění 

rozhovoru a prvních přepisů rozhovorů a následná formulace předběžných zjištění a 
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identifikace témat, jimž by měla být věnována detailnější pozornost), na jejichž základě byl 

postupně upravován scénář rozhovoru. Drtivá většina analytických prací však proběhla až po 

uzavření sběru dat. Data byla analyzována v programu ATLAS.ti. Ukázky kódování jsou 

přiloženy na konci práce (Příloha č. 3). 

Při analýze získaných dat vycházím z konstruktivistické verze zakotvené teorie, jak ji 

rozpracovala Kathy Charmaz (2006, 2003), což odpovídá mému zakotvení v sociálním 

konstruktivismu (podrobněji viz 4.2 Epistemologická východiska výzkumu). Nepřistupovala 

jsem proto k datům jako k sociálním faktům, která odpovídají skutečnosti, již bych se snažila 

odhalit, nýbrž jako k intepretacím.86 Mým analytickým cílem přitom bylo porozumět těmto 

interpretacím, jakožto výrazům subjektivních významů, které dotazovaní přikládali svým 

profesním identitám, zkušenostem a odklonu od vědecké profesní dráhy. Zároveň i můj přístup 

k analýze je interpretativní (Kaufmann 2010: 23), takže při vytváření teorie hrála zásadní roli 

moje intepretace dat, nikoli data samotná. 

 

  

 
86 Původní verze zakotvené teorie vytvořené Glaserem a Straussem (1967) a dále rozvinuté Straussem a 

Corbinovou (1999) vycházela z pozitivisticko-objektivistického paradigmatu, v jehož rámci jsou data 

nahlížena jako odraz reality, kterou výzkumník odhaluje za pomoci vědeckých metod sběru a analýzy 

dat (Charmaz 2003: 255). 
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5. PROFESNÍ IDENTITY OSOB, KTERÉ OPUSTILY VĚDECKOU 

DRÁHU: VÝVOJ A SOUVISLOST S ODCHODEM 

 

Pro zodpovězení hlavních výzkumných otázek, jak si lidé, kteří se od akademické profesní 

dráhy odklonili hned na jejím začátku, konstruovali svou profesní identitu, a jak tato jejich 

profesní identita souvisí s jejich odklonem od vědecké profesní dráhy, využiji konceptu 

přednastavených a aktuálních identit Anny Sfard a Anny Prusak (2005) a konceptu identity jako 

trajektorie Lynn McAlpine (2012). Nejdříve vysvětlím, jak přesně v analýze tyto koncepty 

využívám a následně budu podle jejich logiky strukturovat prezentaci analytických výstupů 

práce.  

 

5.1 Plánované a aktuální identity a identity jako trajektorie 

Sfard a Prusak (podrobněji k jejich konceptům viz 3.1.6 Vybrané přístupy ke zkoumání 

akademických identit) používají koncept přednastavených (designated) a aktuálních identit 

proto, aby mohly zachytit, jak lidé konstruují své identity a jak se tyto konstrukce vztahují ke 

kontextům, v nichž se jedinci nacházejí, přičemž se soustředí zejména na vnímané hodnoty, 

role a možnosti, příležitosti pro vlastní jednání. Přesný význam termínů designated a actual 

v jejich koncepci se však trochu liší od toho, jak s těmito termíny pracuji já, a proto také namísto 

přednastavených identit hovořím o identitách plánovaných, jak nyní vysvětlím. Přednastavená 

identita v pojetí těchto autorek představuje příběh o tom, jak by věci měly být, a jejím zdrojem 

jsou zejména narativy slýchané od druhých a obecně kolektivní narativy. Aktuální identita 

oproti tomu představuje příběh o aktuálním stavu věcí. Sfard a Prusak přitom sledují, jak jsou 

tyto dva typy narativů spolu v souladu či konfliktu, který může vést k pocitu nespokojenosti a 

snaze o změnu. Vztáhneme-li tento přístup k výzkumu akademických identit, můžeme zjistit, 

jak se vědci vztahují k tomu, co se (podle nich) od nich očekává, jak jsou schopni a ochotni 

těmto nárokům dostát, a tedy i to, jak se jejich akademická identita vztahuje k jejich odklonu 

od vědecké profesní dráhy.  

Vzhledem k cílové skupině mého výzkumu a hlavním výzkumným otázkám mě však nezajímá 

zachycení jen současné profesní identity osob, které se odklonily od vědecké profesní dráhy, 

nýbrž mě zajímá, jak se jejich profesní identita vyvíjela. Potřebuji zachytit, s jakou profesní 

identitou do vědy vstupovaly, a jak se tato liší od aktuální profesní identity, identity v okamžiku 
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po odklonu od vědecké profesní dráhy, po „odchodu z vědy“, a jak k tomuto posunu došlo, 

abych mohla říci, jak tento odchod souvisí s profesní identitou. Proto využívám koncept 

designated identity ne ve smyslu určitého přednastaveného ideálu, s nímž by se účastníci 

výzkumu porovnávali, jak to činí Sfard a Prusak, nýbrž jej využívám jako představy 

budoucnosti, konkrétně profesní budoucnosti v okamžiku vstupu do doktorského studia, a 

soustředím se na to, jak se tato představa vztahuje k motivacím pro doktorské studium. Spíše 

než o přednastavené identitě by tedy bylo v tomto případě vhodné hovořit o plánované87 

profesní identitě. Pro možnost zachycení toho, jaké ideály si s vědeckou profesí spojovali a jak 

se k nim vztahují, se budu samostatně věnovat jejich představám „správného vědce“ 

(podrobněji viz níže). Aktuální identita pak představuje současnou profesní identitu účastníků 

výzkumu.  

Abych mohla zodpovědět své výzkumné otázky, pokusím se zachytit trajektorie od 

plánovaných profesních identit k aktuálním. Využiji tedy také koncept identity pojímané jako 

trajektorie od Lynn McAlpine (podrobněji viz 3.1.6 Vybrané přístupy ke zkoumání 

akademických identit), který umožňuje zkoumat profesní identitu jednotlivců ve vztahu k jejich 

osobní identitě, tedy k širšímu rámci jejich životů, což činí prostřednictvím soustředění se na 

vnímané struktury příležitostí, jakožto představy obecně existujících kariérních možností, a 

horizonty jednání, jakožto možnosti, které konkrétní jedinec vnímá jako realizovatelné 

v kontextu jeho života. Díky tomuto konceptu budu schopna lépe porozumět vývoji profesních 

identit, neboť budu moci zachytit proměny ve vnímání struktur příležitostí vědecké profesní 

dráhy a profesní dráhy obecně i vlastních horizontů jednání, které ovlivňují proměny hodnot, 

priorit, rolí, které jedinec zastává a vztahů, v nichž se nachází. Díky využití obou konceptů tedy 

budu moci nejen rozlišit různé vztahování se k vědecké profesi, různé představy o vlastní 

profesní dráze a jejich význam pro celou osobní identitu jednotlivců, nýbrž i zachytit, jak se 

proměňovala profesní identita osob, které se rozhodly pro doktorské studium, a zda a jak tento 

vývoj profesní identity souvisel s odklonem od vědecké profesní dráhy. 

Nejdříve představím, jaké byly profesní identity účastníků výzkumu v době vstupu do 

doktorského studia, tedy identifikovanou typologii jejich plánovaných profesních identit, pak 

seznámím s typologií ideálů „správného vědce“, k nimž své představy o vědecké profesi 

 
87 Záměrně nepoužívám termín projektované, který jsme původně také zvažovala, neboť odkazuje spíše 

k psychologickému pojetí identity, zatímco já se zaměřuji především na vliv strukturních podmínek na 

konstrukci identit. 
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vztahovali, a následně s identifikovanými typy trajektorií profesní identity. Na závěr analytické 

části na základě trajektorií vysvětlím vliv oboru a genderu na vývoj profesních identit. 

 

5.2 Plánované profesní identity 

Dotazováním se na cestu k oboru a vědecké práci a motivace pro vstup do doktorského studia 

jsem identifikovala čtyři hlavní typy plánované profesní identity. Jedná se o silnou vědeckou 

identitu, slabou vědeckou identitu, profesně nevyhraněnou identitu a identitu vysoce 

kvalifikované odbornice ve svém oboru. Nyní je postupně stručně představím, abych mohla 

následně vysvětlit jejich vývoj k aktuálním profesním identitám.  

 

5.2.1 Silná vědecká identita 

Polovina účastníků výzkumu se přihlásila do doktorského studia proto, že se chtěla věnovat 

vědecké profesi. Lišili se však v tom, co si pod vědeckou profesí představovali a zda byl jejich 

plán věnovat se vědecké práci spojen se silnou nebo slabou vědeckou identitou.  

Silnou vědeckou identitu nazývám silnou, neboť byla spojena s jasnou vizí věnovat se v 

budoucnosti vědecké profesi, přičemž vědecká identita byla účastníky výzkumu vykreslována 

jako integrální součást jejich osobní identity. V některých případech byla rozvíjena již od 

dětství či dospívání, lidé hovořili o cíli naplnit svůj dětský sen být vědcem či vědkyní, případně 

vynálezcem, v některých se rozvinula až během vysokoškolského studia, často prostřednictvím 

zkušenosti s výzkumnou činností na grantových projektech svých vyučujících nebo získáním 

pracovního úvazku na výzkumné instituci, zejména na pracovištích Akademie věd. V obou 

případech byla vědecká identita silně navázána na obor. Od dětství přitom byla silná vědecká 

identita rozvíjena častěji u osob z oblasti přírodních a technických věd, které se běžně účastnily 

oborových olympiád během studia na základní a střední škole. Na vědecké profesi je přitom 

lákala především možnost „řešit hádanky“, jak někteří uváděli, tedy zjišťovat, jak fungují 

přírodní zákony, objevovat nové. U osob z oblasti sociálních a humanitních věd se silný vztah 

k vědecké práci rozvinul často až během vysokoškolského studia, kdy došlo k určitému zúžení 

původně často široké palety zájmů a zaměření na výzkumnou činnost a konkrétní výzkumná 

témata.  

„Jakmile jsem vlastně přičuchla k teorii a ke kulturním studiím, tak jsem věděla, že to je 

něco, co mě nesmírně fascinuje a co bych chtěla dělat. Tehdy jsem si to spíš tak říkala, 
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jak mě to hrozně baví a chci u toho zůstat; ale ještě jsem si asi nedokázala představit, 

že by se to dalo dělat jako povolání, ale během těch pár let, než jsem se dostala k tomu 

doktorátu, tak mi to už bylo dost jasný, přestože různý věci mi šly, když jsem byla mladší 

((úsměv)), tak tam nebylo žádný váhání.“ (45, žena, SSH, dnes lektorka komunikačních 

dovedností na volné noze) 

V obou případech byla vědecká identita silně navázána na konkrétní obor a na představu, že 

budou svou badatelskou činností dále rozvíjet oborovou znalost. Tento důraz na chuť posouvat 

hranice současných znalostí byl dáván do souvislosti s humanistickými ideály o roli vědy ve 

společnosti (Shapin 2008). Důrazem na tento ideál získávala v jejich očích vědecká činnost 

hlubokou smysluplnost. Hovořili o ambici podílet se na „zlepšování světa“. Věda byla 

vykreslována jako poslání. 

 

5.2.2 Slabá vědecká identita 

Druhá skupina osob, které vstupovaly do doktorského studia s představou budoucí vědecké 

profese, se od té se silnou vědeckou identitou liší v tom, že nezdůrazňovala hlubší podstatu 

vědecké práce a vztah k ideálu cílů vědecké práce, nýbrž atraktivitu samotné výzkumné (méně 

často pedagogické) činnosti, jakožto kreativní, zajímavé a do značné míry samostatné práce. 

Tyto osoby nehovořily o představě podstaty vědecké profese, s níž by se ztotožňovaly, nýbrž 

hovořily o vědě jako o práci, o preferovaném, protože zábavném typu zaměstnání. Vědecká 

identita tedy nebyla popisována jako významná součást osobní identity, a proto ji nazývám 

slabou vědeckou identitou.88 

Do této skupiny patří lidé, kteří se přihlásili do doktorského studia proto, že chtěli plynule 

pokračovat v tom, co doposud dělali, tedy ve výzkumné činnosti, případně na základě 

zkušenosti ze zaměstnání mimo vědu (včetně výzkumu v soukromém sektoru), kterou vnímali 

jako negativní, neboť práci popisovali jako rutinní a nezáživnou, nevytvářející prostor pro 

vlastní kreativitu a rozvoj. V prvním případě se jednalo většinou o plynulý až automatický 

 
88 Rozdíl mezi silnou a slabou vědeckou identitou by do jisté míry bylo možné popsat také jako rozdíl 

mezi pojímáním vědy jako poslání a pojímáním vědy jako práce, jak o tom hovoří Linková (2014: 101, 

106) a Cidlinská a Linková (2013). Nicméně v případě mého dizertačního výzkumu nelze spojovat 

pojímání vědy jako práce s určitým „pudem sebezáchovy“, kdy v současných silně prekarizovaných 

pracovních podmínkách je nebezpečné stavět svoji identitu na něčem tak nejistém, jako je vědecká 

profesní dráha, neboť se jedná o pojetí, s nímž lidé do vědy, tedy do doktorského studia, již vstupují. 

Nejedná se o pojetí rozvinuté v souvislosti se zkušeností z fungování vědeckého prostředí, jak je tomu 

v případě zmiňovaných textů, které staví na analýzách rozhovorů s lidmi, kteří ve vědě aktuálně působí. 
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přechod mezi magisterským a doktorským studiem, který často nebyl spojen s delším 

rozhodováním a zvažováním alternativ. V této skupině se častěji vyskytovali lidé, kteří šli na 

doktorát na základě oslovení školitelem, který byl většinou vedoucím jejich diplomové práce. 

V druhém případě se naopak jednalo o promyšlený vstup do doktorského studia na základě 

vyjasnění si svých priorit ve vztahu k zaměstnání. V obou případech byl doktorát vnímán jako 

možnost věnovat se zajímavé práci, v prvním případě práci, kterou již dělali, v druhém případě 

práci, kterou by rádi dělali. V obou případech však vědecká činnost zůstává stále jen prací, která 

nehraje v jejich životě ústřední úlohu, jak naznačuje tato citace: 

„Když jsem nastupoval na to doktorandské, tak jsem si myslel, že i zůstanu v tomhle 

oboru, nebo přesně nevím, to už si nevzpomínám, ale mám pocit, že jsem jako, že mi to 

přišlo jako fajn způsob, jak prostě pracovat a trávit život atd.“ (18, muž, STEM, dnes 

programátor) 

Slabou vědeckou identitu měli při vstupu do doktorského studia téměř výlučně lidé z přírodních 

a technických věd. Příčinu lze spatřovat v tom, že studenti magisterského a někdy již 

bakalářského stupně bývají zapojováni do výzkumné praxe intenzivněji, než je tomu v oblasti 

sociálních a humanitních věd, takže mají v čem pokračovat. Zároveň ve STEM oborech je 

nezvyklé a mnohdy nemožné věnovat se výzkumné činnosti v akademické sféře při dalším 

zaměstnání mimo vědu, jak se mnohdy děje v SSH oblasti, neboť zejména v experimentálních 

oborech je nutná přítomnost v laboratoři. Pokud se tedy chce končící magisterský studující ve 

STEM oblasti nadále věnovat výzkumné činnosti v akademické sféře, uvažuje o ní častěji jako 

o práci na plný úvazek. Vzhledem k časté finanční nákladnosti a potřebě laboratorního vybavení 

výzkumu v oblasti přírodních a technických věd také není možné realizovat výzkumnou činnost 

bez institucionálního zázemí. 

 

5.2.3 Profesně nevyhraněná identita 

U poloviny účastníků a účastnic výzkumu nebyl vstup do doktorského studia spojen 

s představou budoucího výkonu vědecké profese. Plánovanou profesní identitu těchto osob lze 

rozdělit do dvou typů: 1) profesně nevyhraněný člověk s důrazem na osobní rozvoj a 2) vysoce 

kvalifikovaná odbornice ve svém oboru. Tyto dvě skupiny se také mírně liší v motivaci pro 

doktorské studium.  
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Osoby, jejichž plánovanou profesní identitu definuji jako nevyhraněnou, uváděly jako hlavní 

motivaci vstupu do doktorského studia zájem o další intelektuální rozvoj, kterého se jim mimo 

akademickou sféru nedostávalo. Do této skupiny patřili lidé, kteří hovořili o negativních 

zkušenostech se zaměstnáním v soukromém sektoru či ve státní správě během magisterského 

studia nebo krátce po absolutoriu. Doktorské studium tedy nebylo vnímáno jako nutný logický 

krok pro výkon jakékoli profese, nýbrž jako možnost dále rozvíjet své osobní schopnosti a 

dovednosti, jejichž budoucí využití nebylo nijak úzce zacíleno a specifikováno. Tyto osoby 

často zdůrazňovaly, že již výběr oboru pro vysokoškolské studium byl ovlivněn především 

touhou věnovat se tématům, která je bavila, spíše než uvažováním nad budoucí uplatnitelností 

daného zaměření na trhu práce. Tato profesní nevyhraněnost u nich tedy přetrvala až do 

okamžiku vstupu do doktorského studia. Spíše než profesní identita byla silnou složkou jejich 

osobní identity představa sebe sama jako neustále se rozvíjejícího člověka. 

Plánovaná profesně nevyhraněná identita se vyskytovala zejména u osob z oblasti SSH. Pokud 

měli podobně negativní zkušenost z práce mimo akademickou sféru lidé z oblasti STEM, spíše 

se chtěli do budoucna věnovat výzkumné práci v oblasti veřejné vědy a výzkumu, vykazovali 

tedy spíše slabou vědeckou identitu. Tato oborová specifičnost osob s nevyhraněnou 

plánovanou identitou nejspíš souvisí se samotnou povahou studia v SSH oborech, s pracovními 

podmínkami a zejména v sociálních vědách také s navázáním vědecké práce na činnost mimo 

akademickou sféru, například v různých vládních poradních orgánech či v nevládních 

neziskových organizacích.  

Absolventi magisterského studia v SSH oborech často nemívají jiné výzkumné zkušenosti než 

ty spojené s projektem jejich diplomové práce, neboť bývají v mnohem menší míře zapojováni 

do výzkumných projektů svých vyučujících. Toto menší zapojení do výzkumných projektů na 

vysokoškolských pracovištích pokračuje běžně i na úrovni doktorského studia, v němž je práce 

na dizertačním výzkumu méně často spojena s pracovním úvazkem. Obecně jsou tedy studenti 

v SSH oborech se svými vyučujícími v méně intenzivním kontaktu než v oblasti STEM, což 

může mít vliv na to, že jejich představy o fungování vědecké profese jsou více neurčité. Zároveň 

vyučující, zejména ti juniornější, častěji kombinují práci na akademických pracovištích s prací 

mimo akademickou sféru. Ať už z důvodu ekonomické nutnosti (k nízkým platům v oblasti 

SSH viz Vohlídalová 2018) nebo vzhledem k tématům, jimž se výzkumně věnují a která jsou 

jasně navázána na agendu státní správy či neziskové sféry. Všechny tyto aspekty vědecké práce 

v SSH oblasti totiž, zdá se, přispívají k tomu, že představa vědecké profese má pro osoby před 

vstupem do doktorského studia mnohem méně ostré kontury, než s jakou se setkáváme u osob 
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z oblasti STEM, především z přírodních věd (k tomu více níže ve Vliv oboru a genderu na vývoj 

profesních identit). Možnost a zájem věnovat se badatelské činnosti pro ně tedy nemusí být 

nutně spojena s představou soustředit se v pracovním životě jen na výzkum. 

 

5.2.4 Identita vysoce kvalifikované odbornice ve svém oboru 

Druhá skupina osob, pro které nebylo doktorské studium spojeno s cílem věnovat se v životě 

vědecké profesi, podobně jako prvně pojednaná skupina hovořila o chuti dále se rozvíjet, ale 

tento rozvoj byl zároveň jasně navázán na konkrétní představy variant budoucího pracovního 

uplatnění. Doktorský titul měl zvýšit pravděpodobnost dosažení preferovaných typů pracovních 

pozic. Tato skupina osob hovořila o zájmu posílit svou konkurenceschopnost na trhu práce, stát 

se vysoce ceněným odborníkem ve svém oboru, přesněji odbornicí, neboť v této skupině byly 

jen ženy. 

Specifikem účastnic výzkumu v této skupině bylo, že kladly důraz na statusový postup a jistotu 

získání kvalifikované, kreativní a hlavně samostatné práce, v níž si budou samy do značné míry 

určovat nebo výrazně ovlivňovat její náplň, respektive způsob, jak se vyřeší zadané úkoly. 

Jinými slovy chtěly získat možnost dosáhnout vyšších pozic v rámci organizací, zejména 

v soukromém sektoru. Ve všech těchto případech přitom byla patrná snaha určitým způsobem 

„se překonat“. Pro některé ve smyslu dosáhnout vyššího společenského statusu, než byl status 

jejich rodičů. Tento přístup byl typický pro osoby z průmyslových regionů, v nichž generace 

jejich rodičů, ale i širší populace obecně, spíše nemá vysokoškolské vzdělání. Pro některé šlo o 

přístup ve smyslu posílení sebevědomí. Například vzhledem ke vzpomínaným těžkým 

začátkům vysokoškolského studia nebo k obecné potřebě získávat formální potvrzení svých 

schopností. Jedna z účastnic výzkumu sama o sobě hovořila jako o „sběratelce certifikátů“ a 

otevřeně mluvila o své „lásce k titulům“ kvůli společenskému statusu, který jí zaručují, 

například v komunikaci s lékaři.  

Skutečnost, že tato potřeba budovat si společenský status skrze dosažení nejvyššího možného 

vzdělání se vyskytovala jen u žen, by mohla souviset s tím, že pro ženy je v současné české 

společnosti stále těžší v porovnání s muži dosáhnout vyšších pracovních pozic (EIGE 2017, 

Křížková a Sloboda 2009, Valentová, Šmídová a Katrňák 2007). Tudíž se mohou domnívat, že 

pokud mají o takové pozice zájem, musí pro jejich získání udělat maximum, musí splnit všechna 

formální kritéria, například získat nejvyšší možné vzdělání. Spoléhají se tedy a priori na vlastní 
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snahu, nikoli na záchranné sítě a podporu vrstevníků a starších kolegů (de Vries 2015).89 Toto 

vysvětlení se zdá podporovat i skutečnost, že v případě všech těchto žen byl výběr studijního 

oboru na vysoké škole spíše pragmatický, spojený s celkem konkrétní představou možného 

budoucího pracovního uplatnění mimo akademickou sféru (konkrétní firmy v regionu či 

politické instituce) a zároveň, že jejich profesní identita jakožto vysoce vzdělaných odbornic 

byla integrální součástí jejich osobní identity. Byla pro jejich sebeurčení klíčová. Práce 

v akademické sféře figurovala pro tyto osoby v jejich představách o možném budoucím 

uplatnění jen jako jedna z několika zvažovaných variant, rovnocenná ostatním. Podobné 

vysvětlení vztahu ke vzdělání najdeme i u Sfard a Prusak (2005), které poukazují na jeho 

ovlivnění percepcí obecných struktur příležitostí. Pokud tyto nejsou automaticky vnímány jako 

otevřené, je třeba rozšiřovat vlastní horizonty jednání, například právě jasně zacíleným studiem. 

V tomto ohledu mnou identifikovaná kategorie odpovídá jejich zjištění, neboť všechny ženy 

z této kategorie se zaměřily na obor a oblast, které si vybraly na základě zvážení možností 

budoucího pracovního uplatnění tak, aby bylo možné tyto struktury využít. Pokud jsou totiž 

struktury vnímány jako a priori otevřené a v souladu s horizonty jednání, je možné přesunout 

pozornost od utilitaristických (oportunistických) aspektů k jiným – například k zájmu o téma 

nehledě na profesní využitelnost, k radosti z osobního rozvoje, či ke snaze oddálit vstup na trh 

práce. Zároveň může skutečnost, že se v této kategorii vyskytovaly jen ženy, souviset s tím, že 

mají větší potřebu než muži své silné pracovní zaměření tematizovat, neboť u žen může být 

vnímáno jako méně samozřejmé, zatímco u mužů je vnímáno jako samozřejmost, pročež muži 

nemají potřebu tento aspekt práce a profesních ambic zdůrazňovat.  

  

 
89 Na obtížnější přístup žen v porovnání s muži do kariérně důležitých sociálních sítí upozorňuje dále 

např. Husu (2004) či de Vries (2015). 
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Tabulka č. 2: Plánované profesní identity osob, které opustily vědeckou dráhu 

Plánovaná profesní 

identita: 
Silná vědecká Slabá vědecká 

Profesně 

nevyhraněná 

Vysoce kvalifikovaná 

odbornice 

Profesní identita jako 

integrální součást 

osobní identity 

ANO NE NE ANO 

Fáze rozvoje 

plánované profesní 

identity 

STEM – 

dětství, 

dospívání 

SSH – 

vysokošk

olské 

studium 

Vstup na doktorát 
Před vstupem na 

doktorát 
Před vstupem na VŠ 

Motivace vstupu na 

doktorát 

Být vědcem/vědkyní, 

prostřednictvím vědy 

„zlepšovat svět“ 

Věnovat se zajímavé 

kreativní práci 

Osobní rozvoj, 

věnovat se 

specifickému 

výzkumnému tématu 

Zvýšení 

konkurenceschopnosti

, dosažení 

specifických 

pracovních pozic, 

vyšší společenský 

status 

Vědní oblast SSH i STEM STEM Hl. SSH SSH i STEM 

Gender  Ženy i muži Ženy i muži Ženy i muži Ženy  

 

5.3 Ideál „správného vědce“ 

Ke kategorizaci na základě typů plánované profesní identity se úzce váže ideál, respektive 

ideály „správného vědce“, k nimž se účastníci výzkumu ve svých představách o vědecké profesi 

vztahovali. Jak ukáži dále, tyto ideály sehrály významnou roli v jejich konstrukci vlastní 

profesní identity, plánované i aktuální. V představách jednotlivých komunikačních partnerek a 

partnerů se tyto typy různě prolínají a doplňují, jak ukáži v následující kapitole představující 

trajektorie vývoje jejich profesní identity. Nyní je však pro větší přehlednost popíši odděleně. 

Celkem se podařilo identifikovat tři ideály „správného vědce“: humanist(k)u, vizionáře a vůdce, 

absolutního vědce. 
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5.3.1 Ideál 1 – Humanist(k)a 

Ideál humanist(k)y spočívá v celkovém přístupu ke světu, který se promítá do samotné vědecké 

práce. Vědec naplňující rysy ideálu 1 vnímá vědu a priori v širším společenském kontextu, který 

určuje také základní cíle vědecké práce. Tento typ vědce vykazuje znaky humanistického ideálu 

badatele (Shapin 2008, Donoghue 2008), který souvisí s představou o roli vědy ve společnosti. 

Je spojen s morálním apelem posouvat prostřednictvím vědecké práce hranice lidského poznání 

za účelem zlepšovat svět, přispívat k řešení významných společenských problémů, usnadňovat 

lidem jejich životy, starat se o blaho celé planety. Ideální vědec tedy svou touhu po poznávání, 

objevování, „řešení hádanek“ a nacházení nových úhlů pohledu, svou zvídavost, využívá 

k tomu, aby z jeho objevů měl užitek širší celek.  

Dalším hlavním rysem ideálu 1 je poctivý analytický přístup k vědecké práci. Správný vědec je 

schopen přinášet nové relevantní poznatky díky trpělivé pečlivé analytické práci, při níž 

dodržuje přísné požadavky na metodologii výzkumu. Analytická poctivost je přitom spojována 

také s otevřeností vůči kritice a vlastní velkou sebekritičností. Důraz na poctivost byl spojen 

jak s pozitivistickým paradigmatem a silným objektivistickým idealismem, tak s kritickým 

konstruktivistickým paradigmatem, i když tento přístup se vyskytoval jen u některých osob 

z oblasti SSH. 

Rysy tohoto ideálu nejsou nijak navázány na formální požadavky na vědecké pracovníky 

spojené se současným nastavením systémů hodnocení vědecké práce a akademického trhu 

práce, tedy s nároky na získávání pracovních pozic a postup vědeckým kariérním žebříčkem. 

Tento ideál totiž není nutně navázán ani na práci v akademickém prostředí, neboť to, co je 

klíčové, je celkový přístup ke světu a řešení problémů. 

 

5.3.2 Ideál 2 - Vizionář a vůdce 

Druhý ideál je svázán s intelektuálními kapacitami potřebnými pro vědcův potenciál posunout 

svojí vědeckou prací významně oborovou znalost. Posouvat hranice poznání je vnímáno jako 

hlavní cíl samo o sobě. Tento posun spočívá v určité převratnosti, originálnosti vlastních 

myšlenek, nápadů, přístupu. Zásadní posun v oborové znalosti nastává, pokud dojde 

k nahlédnutí určitého tématu z nového úhlu pohledu, například za použití nové metodologie, 

případně k formulaci úplně nových výzkumných otázek a problémů. Podmínkou dosažení 

tohoto cíle je schopnost nahlédnout určitá partikulární výzkumná témata v širších 

souvislostech, zasadit je do nových kontextů, do širšího rámce. Jedná se tedy o schopnost „vidět 
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dál“ než ostatní, vidět „za“ nebo „nad“ jednotlivosti a být schopen z těchto jednotlivostí 

poskládat nový celek. Absolutním vrcholem takového posunu je posun v samotném 

paradigmatu vědecké práce (Kuhn 1965). Tato schopnost je spojována s vrozenou intelektuální 

dispozicí, s talentem, s vysokou mírou kreativity. Rysy „správného vědce“ spojené s ideálem 2 

jsou tedy do značné míry osobnostními rysy vycházejícími z vnitřního nastavení jednotlivce. 

Kromě samotných intelektuálních vloh vědce je jeho potenciál pro posun oboru podmíněn také 

jeho velkým přehledem o oborové znalosti, který umožňuje zohlednit co nejvíce možných 

souvislostí a přesahů jednotlivých výzkumných témat. Je tedy navázán i na určitou míru 

vědecké seniority. Tento ideál byl přitom spojován i s formálními pravidly fungování 

vědeckého prostředí. Správný vědec je nejen kreativní vizionář, ale také vůdčí osobnost. Je to 

člověk, který formuluje vlastní výzkumná témata a programy, okolo kterých staví vlastní 

výzkumné týmy. Vědec splňující kritéria ideálu 2 je tedy „group leader“, nikoli „řadový 

vědecký pracovník“. 

 

5.3.3 Ideál 3 - Absolutní vědec 

Zatímco ideál 1 je spojen s intelektuálním přístupem k vědecké práci a ideál 2 s intelektuální 

kapacitou, pro třetí identifikovaný ideál je klíčová role vědecké práce v životě vědce. Pro vědce, 

který naplňuje ideál 3, představuje vědecká práce životní prioritu, jíž se podřizují všechny 

ostatní části jeho života. Tento ideál je spojen s morálním imperativem „obětování se“ vědě, 

neboť věda je vnímána jako hlavní či jediné životní poslání. Jedná se v podstatě o mnišský, 

poustevnický ideál (Shapin 2008, Donoghue 2008). Proto můžeme v souvislosti s vědeckou 

profesí slyšet o „řeholi“, jak na to upozorňuje Linková (2014: 83), když poukazuje na existenci 

obrazu vědecké dráhy jako téměř religiózního životního závazku. 

Přenesený do 21. století, tento ideál nabývá podobu pracovníka s rysy tradiční maskulinity, 

jehož osobní život nijak neovlivňuje jeho pracovní dráhu (O´Connor a kol. 2015), naopak jeho 

osobní život se podřizuje potřebám pracovní dráhy. Tato situace přitom nutně neznamená 

absenci osobního života ve smyslu absence partnerského soužití a založení rodiny, tedy 

výchovy dětí. Vědec naplňující ideál 3 může být partnerem a rodičem, avšak tyto jeho životní 

identity jsou upozaděny, neboť hlavní identitou je ta profesní, vědecká. Vzhledem k odlišným 

repertoárům ženských a mužských identit v současné společnosti (viz 3.1.2. Identita jako 

narativ a dialog) a genderovanosti partnerských a rodičovských rolí je zřejmé, že ideální vědec 

typu 3 vykazuje charakteristiky muže žijícího v genderově tradičním partnerství, kdy péči o 
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vztahy v rodině a o děti a domácnost zajišťuje manželka, která je buď „v domácnosti“, případně 

se věnuje i výdělečné činnosti, nicméně tato je vnímána z hlediska významu pro rodinu, 

zejména pro její rozpočet, jako sekundární a není spojena s „děláním kariéry“. Aby vědec mohl 

dostát ideálu 3 a zároveň mít vlastní rodinu, potřebuje žít v „jednokariérním“ partnerství, 

v němž na něj nejsou kladeny téměř žádné požadavky spojené s péčí, a může se plně soustředit 

na práci na vlastní profesní kariéře. Jeho role v rodině je živitelská, nikoli pečovatelská. Tento 

ideál se tedy snáze naplňuje mužům než ženám, neboť v případě mužů je v souladu s ideály 

tradiční maskulinity, zatímco v případě žen v rozporu s ideály tradiční feminity.90 

  

 
90Linková (2014, 2009) a Stöckelová (2009) využívají pro rozlišení různých přístupů k vědecké práci 

režimy uspořádávání Johna Lawa (1994), úřadování, podnikání, povolání, vizionářství, které se různou 

měrou promítají i do mnou identifikovaných ideálů „správného vědce“. Ideál 1 má blízko k režimu 

povolání, v němž je motivací pro výkon vědecké profese zejména rozšiřování poznání. Mnou vymezený 

ideál 2 se do značné míry překrývá s režimem vizionářství a podnikání. Režim vizionářství je spojen 

s představou „vrozeného“ nadání. „Správní vědci“ tak nemohou být jen „skvělí a úspěšní manažeři 

s konkurenceschopným výzkumem, ale vysoce kreativní lidé, kteří budou schopni vidět dopředu“, jak 

podotýká Linková (2009: 82). Režim podnikání zase vytváří „hrdiny: riskující, energické individuality, 

které proměňují svět, dělají zásadní rozhodnutí“ (Law 1994 cit in Stöckelová 2009: 47, 51). Ideál 3 pak 

v sobě nese částečně rysy všech tří zmíněných režimů, neboť klade důraz jak na posouvání poznání, tak 

na intenzivní pracovní výkon, který upozaďuje jinou životní náplň, a zároveň předpokládá vědeckou 

genialitu. V prezentovaných ideálech naopak absentuje režim úřadování, který se tak zdá naplňovat 

parametry spíše „nutného zla“, potřebného pro udržování chodu vědeckých institucí a obecně vědecké 

produkce, než ideálu.  
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Tabulka č. 3: Identifikované ideály „správného vědce“ 

Ideály: 
1 

Humanist(k)a 

2 

Vizionář a vůdce 

3 

Absolutní vědec 

Hlavní rys Intelektuální přístup Intelektuální kapacita 
Pozice vědecké práce v 

životě 

Svázanost s výkonem 

vědecké práce 

Ne – analytický přístup 

k řešení problémů, touha 

„zlepšovat svět“ 

Ano – schopnost posunout 

obor/postavit nový 

výzkumný program, znaky 

„group leadera“ 

Ano – věda jako životní 

poslání, imperativ 

„obětování se“ vědě 

Svázanost s formálními 

pravidly akademických 

drah 

Ne Ano Ano 

Vědní oblast, v níž byl 

zaznamenán výskyt ideálu 
SSH i STEM Hl. STEM STEM 

 

5.4 Trajektorie 

Za účelem lépe porozumět tomu, jak si lidé, kteří se odklonili od vědecké profesní dráhy, 

konstruují své profesní identity, a jak to souvisí s tímto odklonem, je důležité věnovat pozornost 

tomu, jak se konstrukce jejich profesní identity vyvíjela od vstupu do doktorského studia až po 

zmíněný odklon. Proto tento účel jsem sledovala vývoj od plánovaných profesní identit po 

aktuální profesní identity, který byl zachycen v narativech o „odchodu z vědy“. Takto jsem 

identifikovala tři hlavní typy trajektorií profesních identit: stabilní vědeckou identitu, 

absentující vědeckou identitu a ztracenou vědeckou identitu. Z povahy těchto trajektorií lze 

přitom vysledovat, co ovlivňuje stabilitu či ztrátu původní profesní identity a jak tento vývoj 

souvisí s odklonem od vědecké profesní dráhy. 

 

5.4.1 Stabilní vědecká identita 

Část účastníků výzkumu vstupovala na doktorát se silnou vědeckou identitou. Doktorát byl 

vnímán jako vstupenka do vědecké profese, které se chtěli v životě věnovat, někteří již od doby 

dospívání. Někteří silnou vědeckou identitu postupně ztratili, u jiných zůstala stabilní součástí 

jejich osobní identity i po odklonu od vědecké profesní dráhy. Nyní se zaměřím na tuto druhou 
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skupinu a ukáži, proč si udrželi silnou vědeckou identitu a jak tento typ profesní identity souvisí 

s jejich odklonem od vědecké profesní dráhy.  

Udržení si silné vědecké identity souviselo s tím, na čem byla založena. U osob, u nichž nedošlo 

ke ztrátě původní silné vědecké identity, byla tato identita spojena zejména s emocionálně 

silným vztahem k oboru, se sebedůvěrou ve vlastní intelektuální kapacitu potřebnou pro výkon 

vědecké profese a se ztotožňováním se s vlastní představou o ideálu „správného“ vědce. Jednalo 

se přitom výhradně o ideál 1 (viz výše Ideál „správného vědce“) vykazující rysy tradičního 

humanistického ideálu vědce. Tedy o představu, která není svázána s naplňováním formálních 

požadavků na akademickou kariéru v současných podmínkách vědeckého trhu práce, ani 

s apelem na „obětování se vědě“. Tento ideál je spojen zejména s vnímáním vědecké práce 

v širším kontextu, ve vztahu k jejímu smyslu, její roli ve společnosti. Je vnímána jako cesta za 

rozšiřováním poznání. „Správný vědec“ chce především posouvat hranice současného poznání, 

objevovat nové, nacházet nové úhly pohledu. A za tímto cílem jde cestou poctivé, kritické, 

analytické práce. Hlavními rysy jsou tedy zvídavost a poctivost. Rysy takovéhoto „správného 

vědce“ jsou tedy především osobnostními rysy vycházejícími z vnitřního nastavení jedince. 

Realizace takové identity tudíž není nutně navázána na práci v akademickém prostředí. 

Vědecká identita se projevuje v celkovém přístupu ke světu a řešení problémů. Proto bylo 

možné, aby si ji účastníci výzkumu udrželi i po odklonu od vědecké profesní dráhy. Několik 

účastnic a účastníků výzkumu z této skupiny tuto skutečnost shrnulo do prohlášení „jednou 

vědec, vždycky vědec“. U těchto osob tedy nedošlo ke ztrátě vědecké identity, nýbrž k jejímu 

doplnění či rozšíření o nově nabyté profesní identity související s aktuálním pracovním 

uplatněním, například o identitu manažerskou, podnikatelskou či lektorskou. Tuto skutečnost 

jedna z účastnic výzkumu hodnotila jako do značné míry úlevnou, neboť právě tím, že vědecká 

identita byla významnou součástí osobní identity těchto osob, zmiňovala původní obavy, že 

odklonem od vědecké profesní dráhy výrazně ohrozí svoji osobní identitu a spolu s tím svoji 

životní rovnováhu a spokojenost, jak je patrné z této citace: 

„(…) jsem si myslela ((úsměv)), že (…) budu úplně někdo jinej. (…) a najednou zjistíte, 

že ne, že vy jste furt vy, že ta konstanta jste vy a že je to vlastně úplně jedno. (…) způsoby, 

kterýma myslíte, vlastně zůstanou stejný nehledě na to, kam je směřujete. (…) já jsem si 

to představovala, že tam (ve vědě) zůstane to moje já a že já tady budu bez nějaký 

identity. (…) vy furt zůstanete vy.“ (45, žena, SSH, dnes lektorka komunikačních 

dovedností na volné noze) 
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Tito účastníci výzkumu tedy hovořili o tom, že jejich přístup ke světu, který prezentují jako 

vědecký, se nijak nezměnil tím, že se začali věnovat jiné než vědecké práci. K této nové práci 

a úkolům, které v ní mají, přistupují analyticky podobně jako k dřívější vědecké práci. Jedna 

z účastnic striktně analyticky přistoupila i ke svému rozhodování o odchodu z vědy a přistupuje 

tak i ke svým koníčkům. Provádí rešerše, vyhodnocuje získané informace, pro a proti a na tomto 

základě se snaží nacházet možnosti různých řešení. Někteří a některé se navíc i nadále věnují 

výzkumné a analytické činnosti, v soukromém sektoru či státní správě.  

Silná vědecká identita spojená s humanistickým ideálem (1) je často svázána se silným citovým 

vztahem k oboru, který pramení z přesvědčení o jeho smysluplnosti a přínosnosti. Silná 

vědecká identita se tedy často ukázala být výrazně oborová. Udržení si silné vědecké identity i 

po odklonu od vědecké profesní dráhy tak bylo u některých účastníků, zejména z oblasti 

přírodních věd, spojeno s angažováním se v popularizačních aktivitách pro děti a mládež, a to 

jak volnočasově, tak i částečně pracovně.  

Osoby, které si udržely silnou vědeckou identitu jakožto významnou součást jejich osobní 

identity, se odklonily od vědecké profesní dráhy zejména z důvodu nespokojenosti 

s pracovními podmínkami ve vědě, které podle nich jdou proti ideálům, jež si s vědeckou prací 

spojovaly a stále spojují, a zároveň vedou k nedůstojnému zacházení se zaměstnanci. Tito lidé 

tedy jako hlavní důvody odchodu uváděli současný systém hodnocení vědecké práce a systém 

jejího financování (podrobněji viz 2.1 Proměny vědeckého prostředí).  

Současný systém hodnocení a financování vědecké práce podle nich tlačí vědce spíše 

k rezignaci na humanistické ideály posouvání poznání, což činí prostřednictvím 

upřednostňování formalizovaných výstupů, zejména jejich kvantity, a souvisejícím 

upozaďováním významu jejich obsahu, tedy jejich kvality. Tyto systémy podle nich vedou 

k tlaku na vykonávání mnoha činností, které však účastníci výzkumu hodnotili jako 

samoúčelné91 a tudíž nesmyslné, nijak nepřispívající k rozvoji vědeckého poznání a jich 

samotných jako vědců. Tyto činnosti byly spojeny především s požadavky na publikování a 

zajištění financování výzkumu a pracovních pozic v rámci grantových soutěží. Současný 

systém hodnocení a financování vědecké práce tak podle nich negativně ovlivňuje kulturu 

 
91 O tematizaci odosobněného formalismu, který má negativní dopad na motivaci vědkyň a vědců, 

hovoří v českém prostředí také Stöckelová (2009: 42). Odkazuje přitom na reflexi podobných dopadů 

formálních systémů hodnocení vědecké práce v zahraničí (Strathen 1999 a Power 1999 cit in Stöckelová 

(2009: 44). 
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vědecké práce, neboť vede k pragmatickému chování institucí, nadřízených92 a vědeckých 

pracovníků obecně, jehož hlavním cílem je získat peníze a udržet si stávající pozice, nikoli 

posouvat hranice poznání.93 Účastníci rozhovorů kritizovali zejména tlak na publikování i 

v případě, že ještě nebyli spokojeni s výsledky výzkumu, a obecněji praxi publikování dílčích 

výstupů, jen proto, aby byl splněn publikační požadavek. Popisovali, jak v nich sílil pocit, že 

publikují, aby publikovali, a zcela se vytrácí snaha dělat vědu pro společnost. To je přitom 

v silném rozporu s tím, s čím do vědy podle svých slov vstupovali (viz např. i Linková 2009: 

87). 

„Financování je bohužel závislé na publikačních výstupech, které je nutné produkovat 

v rytmu udávaném délkou jednotlivých grantů, nikoli na tom, jak je které téma zajímavé 

a relevantní. Pokud slíbím, že za dva roky budu mít publikaci, tak ji mít musím, i kdybych 

neměl z čeho. Proto se žádá o projekty, na které už jsou ve skutečnosti sesbíraná data, 

anebo je naopak nutné publikovat předběžné výsledky, protože výzkum není hotový.“ 

(13, muž, STEM, dnes manažer v administrativě VŠ) 

Tento odklon od ideálu posouvání hranic poznání je podle nich integrální součástí samotného 

systému, v němž dominuje účelové financování. Kritizovali především skutečnost, že systém 

grantů sankcionuje odchylky od původního plánu, což je podle nich obzvláště problematické u 

projektů základního výzkumu. To podle nich vede k praxi, kdy se žádá o peníze na výzkum, 

který je již hotový a jeho výsledky čekají „v šuplíku“. Není tedy dostatek prostoru pro nové a 

odvážné, tedy předem nejisté, projekty (k tomu např. Linková 2014: 98; Stöckelová 2009: 136, 

Linková 2009: 82). Nakonec se podle účastníků výzkumu provádí spíše „výzkum podle grantů, 

než granty podle výzkumu“ (13, muž, STEM, dnes manažer v administrativě VŠ). 

 
92 Tomu, jak vedoucí vědečtí pracovníci přistupují k současným proměnám podmínek vědecké práce a 

jak se jejich přístupy (hodnoty a profesní identity) promítají do jejich stylů vedení se v českém prostředí 

věnují Machovcová a kol. (2019) a Linková (2014). Tematizují hybridní pozici vedoucích, kteří 

v současném systému musí vybalancovávat manažerskou a vědeckou roli, tedy odlišné soubory hodnot, 

které se s těmito rolemi pojí. Linková (2014) se zabývá také vlivem profesních identit vedoucích a jejich 

stylů řízení na jejich podřízené, zejména začínající vědkyně a vědce. Práce Machovcové a kol. (2019: 

720) zase ukazuje, že vedoucí pracovníci vykazují větší důvěru než účastníci mého výzkumu ve 

schopnost současného systému hodnocení a financování rozpoznat a ohodnotit kvalitní vědeckou práci, 

tedy že „dobrá věda se propisuje do větších finančních zdrojů“, především na výzkum v rámci 

grantových soutěží a za publikační činnost. 
93 V tomto směru je v akademické komunitě i literatuře hojně tematizováno oportunistické chování, jako 

je například publikování v tzv. predátorských časopisech nebo tzv. citační bratrstva, tedy v podstatě 

podvádění. Konkrétně o českém kontextu těchto praktik hovoří např. Good a kol. (2015) a Linková a 

Stöckelová (2012).  
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Současný systém tedy hodnotili jako v podstatě neetický, neboť je v rozporu s ideály vědecké 

práce, s jejím posláním. Tyto osoby přitom nenabyly dojmu, že samotná vědecká práce pozbývá 

smysl, nýbrž že v současném nastavení vědeckého prostředí nelze smysluplnou vědeckou práci 

realizovat, a tudíž v něm nelze realizovat ani jejich vlastní vědeckou identitu, která byla s těmito 

ideály úzce svázána. Nepochybovali tedy o sobě jako o vědcích, ale o možnostech dělat 

v současných podmínkách „dobrou vědu“ naplňující jejich ideály o vědě, jak shrnuje například 

následující citace: 

„Já jsem nikdy neměl ten pocit, že bych se do toho systému vysloveně nehodil, protože 

bych na to neměl; pak mi připadalo, že – nebo takhle, nikdy mi nepřipadalo, že by 

problém byl v tom, že na to nemám hlavu, pak jsem na to přestal mít žaludek.“ (13, muž, 

STEM, dnes manažer v administrativě VŠ) 

 „V tý vědě člověk opravdu jen jede na ten impakt faktor, pro mě ta představa není 

atraktivní, (…) když jste se ptala, co mě vedlo k tý biologii, tak to byla až taková z 

dnešního pohledu úplně romantická představa o tom, bejt vědec, a tenkrát člověk 

samozřejmě vůbec neměl ani ponětí o nějakejch impakt faktorech, a potom vlastně 

postupem času se do toho dostane, do toho systému, a já jsem zjistila, že mně trošku ten 

systém vadí toho hodnocení tý vědy a ten způsob, jak se to dělá. (…) myslím si (…) že 

ten systém tý vědy, jak se teďka jako hodnotí, není jako správnej (…) chtěla jsem zkusit 

něco jinýho než vést ten svůj život v závislosti na impakt faktoru.“ (36, žena, STEM, 

dnes výzkumnice v soukromém sektoru) 

Jako druhý hlavní důvod odchodu byl zmiňován přístup institucí k zaměstnancům, respektive 

institucionální kultura, která vede k takovému zacházení s vědeckými pracovníky, které 

vnímali jako nedůstojné a neetické, a tudíž také v rozporu s jejich ideály o vědě jako ze své 

podstaty etické instituci. Tematizovali, jak jednání nadřízených vůči podřízeným, tak 

administrativních pracovníků vůči akademickým pracovníkům. Stěžovali si zejména na 

nedostatek zájmu a podpory a obecně na způsob jednání, který v účastnících výzkumu 

vzbuzoval dojem, že jsou jakožto vědci nepodstatným a snadno nahraditelným článkem 

systému. Jeden účastník hovořil o situaci, která pro něj znamenala jednu z „posledních kapek“. 

Na ekonomickém oddělení žádal dotyčný univerzitu o přislíbení kofinancování v grantové 

žádosti, která kofinancováním ze strany žadatele podmiňovala schválení žádosti. Univerzita, 

respektive pracovnice ekonomického oddělení, však jeho návrh zamítla, přestože se jednalo o 

symbolické kofinancování, které by se univerzitě v případě úspěšnosti projektu bohatě vrátilo. 
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Když tento muž z oblasti technických věd začal reagovat podrážděně, ukončila administrativní 

pracovnice rozhovor větou: „já se bez vás obejdu a vy beze mne?“ (6, muž, STEM, dnes vývojář 

v soukromém sektoru).  

Nedostatečná podpora výzkumné práce jednotlivců, respektive nízká hodnota, která jí podle 

účastníků výzkumu byla v akademické sféře ve skutečnosti připisována, pramenila podle 

některých i ze skutečnosti, že je akademické prostředí silně politické. Jinými slovy, že více než 

o snahu rozvíjet vědeckou znalost, jde o mocenské boje mezi jednotlivci, jednotlivými obory a 

částmi institucí, na jejichž pozadí jsou lidé v juniorních pozicích a jejich výzkumná práce spíše 

nepodstatné, jak naznačuje citace této sociální vědkyně: 

„Já jsem prošla minimálně tři různý univerzity a mám pocit, že to je tak neskutečně 

politický prostředí, že tam je tolik zákulisních bojů, kdy tahle katedra s touhle katedrou 

proti jiné katedře, nebo dokonce v rámci katedry tahle sekce proti jiné nebo proti 

konkrétním lidem, protože dělají něco jinýho nebo mají nějaký jiný přístup. Z toho já 

jsem byla hrozně otrávená, protože člověk měl pocit, že něco dělá, že se snaží, že to dělá 

dobře, ale ve výsledku to nikdo neocenil a spíš jako měl pocit, že mu hází klacky pod 

nohy.“ (4, žena, SSH, dnes se vrací k práci vyučující na VŠ, předtím výzkumnice 

v soukromém sektoru) 

Dalším zmiňovaným projevem nekorektního vztahu instituce a zaměstnanců bylo nedodržování 

základních povinností zaměstnavatele, např. zajištění podpisu smlouvy v řádné době před 

započetím pracovního výkonu nebo avizování a vysvětlení plánovaného snížení platu o osobní 

ohodnocení.  

„Jedna z těch věcí, které mě poměrně dost vedly k rozhodnutí, že budu odcházet, tak to 

bylo to, že mi šéf snížil osobní ohodnocení o pět tisíc, aniž by to se mnou jakkoliv 

projednal nebo mě o tom informoval, a já jsem se ocitl v takové paradoxní situaci, že 

vzhledem k tomu, že se to nastavuje na fakultě jednou za půl roku, takže mi to podepsal 

v červnu, odletěl na šest týdnů pryč, já jsem nic netušil, byl jsem celej červenec v práci 

a teprve v srpnu jsem dostal k podpisu výměr, kde jsem zjistil, že celej ten červenec jsem 

pracoval o pět tisíc levnějc, a když bych si býval byl vzal dovolenou, tak by se mi ta 

dovolená počítala z toho předchozího.“ (13, muž, STEM, dnes manažer 

v administrativě VŠ) 
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Zkušenosti s nekorektním jednáním jeho nadřízeného, jejž zároveň nijak nekorigovalo širší 

institucionální nastavení, jej vedla až k přesvědčení, že ve vědě „Mohou zůstat pouze ti, kdo 

jsou dostatečně submisivní anebo naopak ti, kdo mají nejostřejší lokty a prosadí se přes 

etablované nadřízené“.94 Obzvláště pro lidi, kteří měli dobré pracovní kontakty mimo 

akademickou sféru a věděli, že se tam jejich expertíza cení, pak přestala být i z uvedených 

důvodů práce v akademické sféře zajímavá. Případně v akademické sféře zůstali, ale přesunuli 

se na stabilnější pozice v managementu univerzit a výzkumných center. Jak uvedl jiný účastník 

výzkumu, postupně otázku „Co když je něco lepšího?“ přeformuloval na „Je něco horšího?“ 

(6, muž, STEM, dnes vývojář v soukromém sektoru).  

Z výše řečeného je již patrné, že u osob, které si podržely vědeckou identitu, měl odklon od 

vědecké dráhy silně emocionální náboj, neboť byl spojen s pocitem hlubokého zklamání a 

frustrace z fungování vědeckého prostředí. Zároveň však vlastní vědecká identita je u těchto 

osob natolik silná, je jejich bytostnou součástí, že se snaží hledat taková pracovní prostředí a 

nastavení, která jim umožní tuto svou vědeckou identitu realizovat. V jednom případě například 

došlo k založení vlastní výzkumné agentury, která se zaměřuje na témata, jež daný komunikační 

partner vnímá jako společensky relevantní a sám se jim ve vědě věnoval. V jiném případě zase 

komunikační partner přešel do soukromé firmy, která se věnuje vývoji v jeho oboru. Někteří 

účastníci výzkumu naopak došli k závěru, že práce mimo akademickou sféru je v nesouladu 

s jejich profesní identitou, a proto se v době rozhovoru do akademické sféry vraceli, případně 

návrat zvažovali, jako například tato přírodovědkyně a tato sociální vědkyně: 

„Jste mě zachytila v takový jako fázi, kdy v tom ještě nemám pořád jasno ((úsměv)). A 

teďka vedu zrovna takovej docela intenzivní jako boj, co s tím, protože vlastně jsem rok 

mimo akademii a stýská se mně po tom víc, než jsem si myslela (….) mně to chybí, vnitřně 

se tak nějak opravdu cejtím jako vědec.“  (36, žena, STEM, dnes výzkumnice 

v soukromém sektoru) 

 
94 Bývalí pracovníci vysokých škol si stěžovali na velice odlišné a nerovné zacházení institucí s osobami 

s docentským a profesorským titulem a se všemi ostatními. Tato situace je výsledkem akreditačních 

pravidel, která vyžadují, aby většina výuky na bakalářském stupni byla zajišťována vyučujícími 

s akademickými tituly a 40 % s tituly nejvyššími, tedy docentskými a profesorskými (Akreditační 

komise 2010 cit in Šima a Pabian 2013: 107), kteří jsou tak nezbytní jako garanti studijních programů. 

Školy se proto snaží profesory a docenty přilákat či si je udržet často na úkor ostatních pracovníků na 

nižších pozicích, kteří mnohdy nesou hlavní výukovou zátěž, a zároveň se od nich očekává výzkumná 

činnost. Výstupy výzkumu, zejména publikace, totiž vedle počtu studujících představují další zásadní 

kritérium pro přidělování peněz vysokým školám. Skutečnost, že pracovní zátěž a nespravedlivé 

rozdělení povinností je obzvláště nejmladšími akademiky hodnoceno velice negativně, ukazuje i 

Zábrodská a kol. (2017). 
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„Já jsem byla ve (výzkumné) firmě ještě s jedním kolegou jsme byli sociologové dva. 

Všechno ostatní jsou buď ekonomové, psychologové, přírodovědci. Naprostá všehochuť 

a podle toho ten výzkum samozřejmě vypadal. Můj dojem z toho, jak se to dělá, je, že 

jde o to, jestli ten výslednej graf bude mít správnej tvar a správnou barvu firemního loga 

– a nějaký interpretace? Blázníš? Jako stačí číslo, že. (…) já prostě o těch datech 

nějakým způsobem přemejšlím, co je za nima. Já jsem se snažila prostě psát závěrečnou 

zprávu, kde nebudou jenom ty tabulky a grafy a ty sjetiny, ale budou k tomu nějaký 

komentáře, co by to mohlo znamenat… (…) Tohle je třeba věc, která mně nešla moc 

přes pusu, abych někomu prodala dražší výzkum nebo dražší data, když vím, že tam ta 

výpovědní hodnota není. A tohleto jsou věci, který oni vůbec neřešili. (…) šéf mi nakonec 

řekl: vy jste pro nás strašně akademická! (…) bylo zřejmě poznat na tej práci tam i v 

komunikaci v rámci tý firmy, že prostě uvažuju jinak než oni, že pro mě není prioritní ta 

ekonomická rovina, že mám problém s tím klientovi prodat něco, o čem nejsem 

přesvědčená, že to tak je. (…) Aktuálně to spíš vypadá tak, že jdu zase učit, ale jenom 

jeden kurs, jenom metody, ty nikomu nedám, to je potřeba dělat zodpovědně ((úsměv)).“ 

(4, žena, SSH, dnes se vrací k práci vyučující na VŠ, předtím výzkumnice v soukromém 

sektoru) 

 

5.4.2 Absentující vědecká identita 

Polovina účastníků a účastnic výzkumu nevstupovala do doktorského studia proto, aby se 

v budoucnu věnovali vědecké profesi, nýbrž proto, aby se dále intelektuálně rozvíjeli, případně 

také proto, aby posílili svoji pozici na trhu práce. Plánovanou profesní identitu první zmíněné 

skupiny jsem označila jako profesně nevyhraněnou, neboť nebyla spojena s výkonem žádné 

konkrétní profese. Plánovanou profesní identitu druhé skupiny jsem označila jako identitu 

vysoce kvalifikovaná odbornice ve svém oboru. Obě tyto identity se ukázaly být spíše stabilní, 

neboť byly v souladu s aktuální profesní identitou účastníků a účastnic výzkumu. Jelikož ani 

v jednom případě nebyla vědecká profese cílem doktorského studia a byla a stále je jen jednou 

z možných variant pracovního uplatnění, nazvala jsem tento typ trajektorie Absentující 

vědeckou identitou. Nyní se zaměřím na to, proč jsou profesní identity těchto osob stabilní, 

respektive, proč u nich nedošlo k rozvoji vědecké identity a jak jejich plánovaná a aktuální 

profesní identita souvisí s jejich vztahováním se k vědecké profesní dráze. V tomto směru lze 

vysledovat dva hlavní typy scénářů vývoje profesních identit související s různými ideály o 

vědecké profesi, které se však prolínají napříč skupinami osob s plánovanou profesní identitou 
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nevyhraněnou a profesní identitou vysoce kvalifikované odbornice v oboru. Proto budu tuto 

podkapitolu strukturovat podle těchto vývojových scénářů, nikoli podle typu plánované 

profesní identity. 

Souvislost odklonu s ideálem vědecké profese 

První scénář představuje vývoj od původně spíše nevyhraněné představy o fungování vědecké 

profese přes postupné rozpoznávání specifického ideálu „správného vědce“ během doktorského 

studia a postdoktorské fáze a následné neztotožnění se s tímto ideálem a setrvání u své původní 

plánované nevědecké profesní identity. Pro tento typ scénáře je klíčová povaha ideálu 

„správného vědce“. Jedná se o ideál 3, kdy pro vědce představuje vědecká práce absolutní 

životní prioritu, jíž se podřizuje osobní život, respektive o ideál, v němž neexistuje hranice mezi 

profesním a osobním životem. Ideál, v němž je klíčová pozice vědecké práce v životě 

jednotlivce. 

„(na zmiňovaných akademických pracovištích) je tam psychologickej profil v podstatě 

(…) je tam ne úplně zdravý psychologický prostředí (…) kde je to vzhledem na tu 

konkurenci v podstatě a na to, že, nevím, jak to nazvat, necítím se tam úplně tak jako, že 

bych tam chtěl strávit až tolik času (…) řada vědců a výzkumníků jsou do určité míry i 

v podstatě umělci, lidi, kteří pracujou na něčem, do čeho dávají sto procent svých vloh, 

už tam těžko rozlišujou mezi nějakým soukromým životem, nějakou svou veřejnou 

stránkou, něčím takovým. (…) (současná práce) mě baví do té míry, že to dokážu dělat, 

aniž bych si vypěstovával nějaký vředy z toho, to mi jde naprosto proti srsti.“ (9, muž, 

SSH, dnes odborník v oblasti projektového managementu) 

„Já opravdu mám prostě v hlavě zažité to, že pokud chcete opravdu dělat výzkum a být 

špičkovým v opravdu špičkovým oddělení, tak tomu musíte věnovat všechno. A tohle 

jsem si taky uvědomila, že jednou úplně nechci vzpomínat na to, jaké mám články a kolik 

článků a kdy jsem publikovala, ale chci vzpomínat na trošku jiné věci.“ (33, žena, 

STEM, dnes vedoucí pozice v infrastruktuře veřejné výzkumné instituce) 

Pro tento scénář je zásadní, že normativní představa „správného vědce“ byla až pozvolna 

odhalována vlivem setkávání se s ostatními vědeckými pracovníky během doktorského studia. 

Před vstupem do doktorského studia totiž tyto osoby neměly žádnou jasnější představu o tom, 

co vědecká profese obnáší a její budoucí výkon ani nebyl hlavní motivací pro přihlášení se na 

doktorát. Vědecká profese byla jen jednou z budoucích možností. Vlivem setkávání se se vzory 
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této profese, školiteli, nadřízenými, ostatními seniornějšími kolegy, však začala vědecká 

profese v jejich očích nabývat jasnějších kontur, které ovšem neodpovídaly jejich ideálům 

týkajícím se pozice práce v jejich životech. Zároveň přitom nabyli dojmu, že věnovat se 

vědecké profesi jiným způsobem není možné, z důvodu velké konkurence ve vědeckém 

prostředí, případně správné.  

Zde je důležité upozornit na to, že tento rozdíl ve vnímání hodnotových konotací ideálu 3 

souvisel s oborem účastníků výzkumu. Muž z oblasti humanitních věd byl spíše kritický 

k tomuto „ideálu“ a nespatřoval v jeho naplňování podmínku dobrého vědeckého výkonu, 

nýbrž spíše určitý patologický rys vědeckého prostředí související především se 

systémem financováním vědecké práce. Být dobrým výzkumníkem a naplňovat „ideál“ 3 z jeho 

úhlu pohledu tedy nutně nesplývalo, což zřejmě souvisí také s možností věnovat se výzkumné 

práci i spíše zájmově, na částečný úvazek. Tak to totiž zmíněný účastník výzkumu sám dělal a 

říkal „mám k tomu výzkumu natolik pěknej vztah, že nerad bych si ho až tak úplně kazil nějakou 

stoprocentní profesionalizací“ (9, muž, SSH, dnes odborník v oblasti projektového 

managementu). Dalším zmiňovaným důvodem jeho odchodu byl postupný vzrůstající zájem o 

ekonomicky stabilnější zaměstnání z důvodu finančního zabezpečení rodiny. Naproti tomu pro 

ženu z oblasti bio-věd, konkrétně chemie, bylo dostát nárokům zmíněného „ideálu“ podmínkou 

výkonu dobré vědecké práce, respektive „špičkové“, jak sama zdůrazňovala. Sama byla velmi 

kritická vůči pracovištím a lidem, kteří podle ní nevytváří „špičkovou“ vědu a vnímají vědu jen 

jako práci. Přitom z jejích promluv bylo patrné, že k tomuto přístupu ji dovedla zkušenost 

s vlastní prací na takto „špičkových“ pracovištích v ČR i v zahraničí, díky níž „pochopila, co 

to znamená dělat skvělou vědu“ a „co to obnáší“ (33), tedy jaké nároky na jednotlivce 

vykonávání takto kvalitní vědecké práce klade. Sama přitom nijak nepochybovala o svých 

schopnostech, o svém potenciálu být takovým vědcem, což dokládala i zmínkami, že dodnes 

dostává nabídky na seniorní vědecké pozice ze zahraničních prestižních pracovišť. Nicméně 

toužila po založení rodiny a kvalitních vztazích v osobním životě, což si spojovala s nutností 

věnovat těmto aspektům života větší množství času, než jaké poskytuje vědecká profese. 

Říkala:  

„Nechci věnovat práci sto procent svého času (…) v podstatě to je sice hezké, že člověk 

může dosáhnout strašně moc, když chce, ale něco mu tam chybí. I tehdy jsem právě 

říkala i šéfovi, že bych chtěla žít normálním životem, mít rodinu, že nechci být v práci 

do osmi, do devíti do večera, ani víkendy nechci trávit jenom prací.“ (33, žena, STEM, 

dnes vedoucí pozice v infrastruktuře veřejné výzkumné instituce) 
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Věnovat se vědecké práci na „průměrných“ pracovištích, v „průměrných týmech“, v nichž by 

vědecká práce nebyla tolik časově náročná, pro ni přitom nebylo přijatelnou alternativou. 

Takový přístup k pracovnímu uplatnění je totiž v rozporu s její identitou vysoce kvalifikované 

odbornice kladoucí důraz nejen na svoji expertízu, ale i její rozvoj. Její profesní identita 

vyžaduje pracovní výkon na „špičkové“ úrovni v jakékoli oblasti. Alternativou se tedy stalo 

najít oblast, v níž může být skvělou odbornicí, ale zároveň může mít i více času na osobní život. 

V současné době se věnuje projektovému managementu na vědecké instituci.  

V obou zmíněných případech tedy odklon od vědecké dráhy přímo souvisel s odmítnutím 

naplnit vnímaný „ideál“ vědecké profese, neboť v obou případech se i v době odklonu stále 

objevovaly výzkumné pracovní nabídky. Zároveň v obou případech nedošlo k výraznější 

proměně původní plánované profesní identity. Muž z oblasti humanitních věd byl od začátku 

profesně nevyhraněný a doktorské studium představovalo „jen“ možnost věnovat se tématu, 

které jej zajímalo, a výzkumné práci, která jej bavila. Vždy odděloval pracovní a osobní život 

a profesní identita nikdy nebyla významnou součástí jeho osobní identity. Ve vztahu k práci 

pro něj bylo vždy důležité především to, aby ji vnímal jako smysluplnou a poskytující určitý 

profesní rozvoj, což jeho současná pozice v oblasti vědních politik splňuje. Pro ženu z oblasti 

bio-věd bylo vždy důležité být vysoce kvalifikovanou expertkou, což bylo i významnou 

součástí její osobní identity. Vědecká profese, jakožto jedna z variant naplnění této identity, se 

však ukázala být nekompatibilní s jejími nároky na kvalitu osobního života, pročež začala svoji 

expertní identitu realizovat v jiné profesi.   

Nesouvislost odklonu s ideálem vědecké profese 

Druhý scénář vývoje profesní identity je spojen jak se stabilní představou ideálu vědce, tak se 

stabilní profesní identitou. Odklon z vědy přitom nesouvisí s neztotožněním se s ideálem vědce, 

nýbrž spíše s postupným vyjasňováním si vlastních nároků na práci, priorit s prací spojených, 

hledáním možností, kde je realizovat. Jednalo se o osoby, které měly jak původní plánovanou 

profesně nevyhraněnou identitu, tak identitu vysoce kvalifikované odbornice v oboru. Jelikož 

pro obě skupiny nebyla profesní identita jasně navázána na určitou konkrétní profesi, sehrávaly 

jejich priority ve vztahu k práci obecně zásadní roli pro jejich rozhodování, jaké práci a v jakém 

sektoru se věnovat, jakým pracovním nabídkám budou věnovat pozornost. Tyto priority tedy 

ovlivnily i jejich aktuální odklon od vědecké dráhy. Zároveň se však tyto priority částečně 

překrývaly s vědeckým ideálem 1, jehož hlavním rysem je snaha „zlepšovat svět“. To pak úzce 

souvisí s tím, že vědecká profesní dráha pro ně stále představuje jednu z možností. 
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Žena z oblasti sociálních věd, jejíž motivací pro vstup do doktorského studia byl zájem o 

konkrétní výzkumné téma a větší soustředění se na analytickou práci, než jí nabízela tehdejší 

práce v neziskové organizaci, takto například ke konci studia zvažovala, zda se snažit získat 

stabilnější pracovní pozici na svém školícím pracovišti. Nakonec se však rozhodla věnovat se 

výzkumné práci jen částečně, a to jak v akademické sféře (pravidelně na grantových projektech 

svých bývalých kolegyň a kolegů), tak v neziskovém sektoru, v němž se zabývá podobnými 

tématy, na jaká se soustředila v dizertační práci, a částečně expertní činnosti spojené 

s aplikovaným zaměřením jejího oboru, a také aktivní politické práci. Tento široký rozptyl 

pracovních aktivit odpovídá její prioritě mít tak pestrou pracovní náplň, aby jí umožňovala 

věnovat se všem typům činnosti, které má ráda. Užší vyhranění vnímá jako spíše nereálné, 

neboť jak sama říká: „ta představa, že se jako rozhodnu pro jednu věc a že budu dělat jenom 

na ní, tak teď jako vidím hlavně tu ztrátu toho ostatního ((smích))“ (34). Kromě analytické 

práce s daty ráda vytváří širší koncepce řešení problémů, včetně politických strategií a ráda se 

osobně podílí na realizaci těchto koncepcí. Kromě samotné zábavnosti těchto aktivit pro tuto 

účastnici výzkumu je jejich společným jmenovatelem také hlubší cíl, který za nimi stojí. Tím 

je snaha přispívat svou vlastní činností ke zlepšování současného stavu, k řešení společenských 

problémů.  

Jiné účastnice výzkumu, pro které byl již výběr oboru spojen s pragmatickým zvažováním 

možností budoucího pracovního uplatnění a doktorský titul měl sloužit ke zvýšení jejich 

možností získat vyšší pracovní pozice, zvažovaly odklon na základě vyhodnocování pracovních 

podmínek ve vědě a jejich kompatibility s jejich aktuálními prioritami a životní situací. 

Například přírodovědkyně z oboru geologie původně opustila vědecké pracoviště odchodem na 

mateřskou a následně rodičovskou „dovolenou“ s tím, že její budoucí pracovní uplatnění se 

bude odvíjet od toho, kde se nakonec rozhodnou s partnerem žít, neboť plánovali odchod 

z hlavního města. Proto hledala možnosti uplatnění jak ve vědě, tak hlavně mimo vědu u 

významných regionálních zaměstnavatelů, u nichž by mohla uplatnit své vzdělání. Mezitím se 

začala věnovat profesionálně jako živnostnice jednomu ze svých koníčků, který umožňuje 

velkou časovou flexibilitu, což vnímá z hlediska skloubení výdělečné činnosti s péčí o dítě jako 

klíčové. Následně se však s partnerem rozhodli zůstat v Praze natrvalo, takže tato 

přírodovědkyně začala zvažovat i návrat k vědecké profesi. Tento návrat přitom v jejích 

představách komplikují jen praktické překážky skloubení péče o dítě a vědecké práce u jejího 

bývalého zaměstnavatele. Její obor totiž vyžaduje fyzickou přítomnost na pracovišti, které 

nemá vlastní zařízené péče o předškolní děti. Přitom je daleko od jejího bydliště a v místě 
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bydliště nebyla spokojena s úrovní zařízení zřizovaného městskou částí. Na soukromé hlídání 

nemá finanční prostředky. Větší zapojení partnera do péče o dítě nepovažuje za reálné, neboť 

partner je v roli hlavního živitele rodiny. Snížení jeho úvazku a platu tedy nevnímá jako 

variantu. V době rozhovoru byla členkou řešitelského týmu výzkumného projektu, který byl ve 

stadiu poslané žádosti o grant. Na projektu měla jen částečný úvazek a pracoviště, na němž by 

její výzkum probíhal, má vlastní zařízení péče o děti. Pracovní budoucnost po skončení 

rodičovské „dovolené“ vnímala jako otevřenou. Její uvažování o vlastní profesní dráze je patrné 

z níže uvedené citace: 

„Já jsem měla představu, že půjdeme na Moravu. Čekala jsem, že bych mohla pracovat 

v jedné konkrétní společnosti. (…) Když už teda jsme v Praze, tak bych aspoň mohla 

dělat opravdu to, co mě baví, a ta věda je pořád ve hře, to není nic, kde by byly uzavřený 

dveře. (…) (Ale) nemám moc zázemí babiček a tak. Nemůžu říct, že jeden den v týdnu 

čtyři hodiny třeba denně pojedu a budu pracovat zase v ústavu. Mně by se to i líbilo, ale 

já tu možnost prostě nemám, a že bych si zaplatila chůvu na to, tak to mi taky nějak 

nevychází finančně. Ale umím si představit, že bych se ještě vrátila no do té vědy. (…) 

Pokud by vyšel náhodou ten grant, a mně tady nevzali dceru do školky, tak já bych stejně 

ten grant udržet nemohla, ale tam zrovna školka je, takže mám tu možnost a spoléhám 

na to v podstatě. Jinak asi by to nešlo vůbec.“ (32, žena, STEM, dnes na rodičovské 

„dovolené“) 

Vědeckou práci jako stále otevřenou variantu budoucího uplatnění nahlížela i další účastnice 

výzkumu, jejíž původní i aktuální profesní identita spadá do kategorie vysoce vzdělaná 

odbornice ve svém oboru. Od vědecké profesní dráhy se odklonila především proto, že dostala 

finančně lukrativní pracovní nabídku na analytickou pozici v komerční sféře. Ekonomický 

aspekt byl při tomto rozhodování podstatný, spolu s ním také chuť pracovat ve více 

dynamickém prostředí, a především vidina přímého dopadu vlastní výzkumné práce, v tomto 

případě na obchodní strategie svého zaměstnavatele. Posledně jmenovaný motiv byl v souladu 

s její prioritou podílet se svou prací na vytváření širších koncepcí, které mohou ovlivňovat chod 

společnosti, s níž si původně vybírala i obor a stála i za její motivací pro vstup do doktorského 

studia, jak je patrné z citace níže: 

„Jsem si vždycky přála pracovat v nějaký evropský instituci, třeba právě na výzkumný 

pozici, třeba tvorba evropských politik, něco takovýho. (…) upřímně řečeno akademický 

výzkum jako takový je prostě daleko od reality, a hlavně je problém to, že tam opravdu 
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hrozně ubývá peněz. Akademický prostředí je ve svý podstatě neskutečně konkurenční, 

protože prostě ty peníze, který člověk dostane jakoby ten základní plat, ty ho prostě 

neuživěj.“ (39, žena, SSH, dnes analytička v soukromém sektoru) 

Tento idealistický cíl, podílet se svou prací na „zlepšování“ současného stavu společnosti, 

souvisí i s důrazem na poctivost ve vztahu k vlastní výzkumné práci (podobně jako účastnice 

výzkumu č. 4), který klade nad ekonomický zisk. Tento její přístup přitom není v souladu 

s přístupem, s nímž se setkává v soukromém sektoru, což ji opět vede k myšlenkám, zda se do 

akademické sféry nevrátit.  

„Mám takovej problém, na kterej osobně pořád narážím a proč vlastně pořád jakoby 

koketuju s tou akademickou sférou nebo pořád myslím, že se tam třeba jednou vrátím, 

anebo že budu aspoň v aplikovaným výzkumu, ale ne komerčním (…). když se bavím s 

nevědcema, tak pro mě je hrozně obtížný se s těma lidma bavit, protože já asi jsem tak 

moc naprogramovaná už na to, uvažovat pořád jakoby tím vědeckým způsobem, kdy 

člověk jakoby pořád se snaží objektivně zhodnotit fakta a na žádný nezapomenout, tak 

je to pro mě v podstatě obtížný.“ (39, žena, SSH, dnes analytička v soukromém sektoru) 

Jak je z výše uvedených příkladů patrné, účastnice a účastníci výzkumu, kteří spadali do této 

skupiny, se nijak nevymezovali vůči svým představám o ideálním vědeckém pracovníkovi a 

jejich odklon od vědecké profesní dráhy nesouvisel s tím, že by se neztotožňovali s nějakou 

normou ideálního vědeckého pracovníka. Ve vztahu ke zvažování vlastního odklonu od 

vědecké dráhy pro ně neztotožňování se s identitou ideálního vědce nebylo tématem. To je 

hezky viditelné z níže uvedené reakce na moji otázku, co nebo kdo se jim vybaví, když se řekne 

„pravý“ nebo „správný“ vědec: 

„To je zajímavá otázka, nad tím jsem snad nikdy nepřemýšlela ještě. Ale měl by to být 

člověk, kterej by se měl opravdu snažit prosadit nebo skrze ten svůj výzkum se jakoby 

snažit opravdu vylepšit svět, když to tak řeknu ((úsměv)), aby opravdu těma svejma 

poznatkama a svojí prací mohl prosadit, aby ta společnost byla lepší.“ (39, žena, SSH, 

dnes analytička v soukromém sektoru) 

Z uvedené definice je také patrné, že si daná komunikační partnerka s ideálním vědcem 

spojovala ideál 1, s nímž se sama ztotožňovala. I její prioritou bylo skrze svou práci „zlepšovat 

svět“. Tento ideál správného vědce přitom sdíleli všechny zástupkyně a zástupci této skupiny. 

Skutečnost, že v případě osob z této skupiny odklon od vědecké profese nebyl dáván do 
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souvislosti s neztotožněním se s ideálem „správného vědce“, nejspíš souvisí právě s tím, že 

ideál 1 je ze své podstaty inkluzivní, zatímco ideál 3, který se podílel na rozhodnutí nevěnovat 

se vědecké profesi, funguje exkluzivně. Ideál 1 neklade nároky na pozici vědy v osobním životě 

jednotlivce, nevyžaduje obětování osobního života na oltář vědy. Tento ideál spočívá spíše 

v etickém přístupu k vědecké práci a nevytváří proto konflikt v oblasti slaďování osobního a 

pracovního života, který se naopak jeví být hlavním důvodem neztotožňování se s ideálem 3. 

Pokud se konflikt v oblasti slaďování u osob s představou ideálu 1 objevil, byl vnímán jako 

problém na praktické, nikoli ideologické rovině. Rozdílné představy „správného vědce“ se 

proto jeví být jako zásadní i pro případné zvažování návratu k vědecké profesní dráze. Lidé, 

kteří sdíleli ideál 1, nevnímali svůj aktuální odklon od profesní dráhy jako nutně definitivní, 

což byl naopak častý případ osob s ideálem 3. 

Vzhledem k tomu, že všechny osoby, jejichž plánovaná i aktuální profesní identita spadá do 

skupiny profesně nevyhraněné nebo skupiny vysoce kvalifikované odbornice ve svém oboru, 

tedy do skupin, pro něž byla vědecká práce vždy jen jednou z možných variant budoucího 

pracovního uplatnění, není překvapivé, že odklon od vědecké dráhy pro ně nebyl spojený 

s nějakým silným emocionálním nábojem, jako tomu bylo u osob se stabilní vědeckou 

identitou, tedy u osob, s původní silnou vědeckou identitou. 

 

5.4.3 Ztracená vědecká identita 

Jak bylo vysvětleno v pojednání o plánovaných profesních identitách, část účastníků výzkumu 

vstupovala do doktorského studia se silnou a část se slabou vědeckou identitou, kdy první byla 

spojena s jasnou vizí výkonu vědecké profese a druhá s cílem věnovat se výzkumné činnosti, 

jakožto preferovanému typu zaměstnání. V této druhé zmíněné skupině došlo u všech účastníků 

a účastnic výzkumu ke ztrátě vědecké identity. U osob s původní silnou vědeckou identitou 

došlo ke ztrátě vědecké identity jen u některých. Nyní se pokusím odpovědět na otázku, proč u 

obou těchto skupin došlo ke ztrátě původní plánované vědecké identity a jak tato ztráta souvisí 

s jejich odklonem od vědecké profesní dráhy. Během analýzy vyšlo najevo, že v tomto směru 

lze vysledovat dva hlavní scénáře vývoje profesní identity komunikačních partnerů a partnerek, 

respektive ztráty jejich vědecké identity. Tyto dvě trajektorie jsou navázány na odlišné ideály 

vědecké profese, jejichž vnímání a působení se zdá být významnější než skutečnost, zda 

původní vědecká identita byla silná nebo slabá. Proto budu tuto kapitolu strukturovat podle 

těchto trajektorií, nikoli podle skupin se silnou a slabou vědeckou identitou. 
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Souvislost s ideálem 1 

V prvním identifikovaném typu trajektorie vývoje profesní identity souvisela ztráta vědecké 

identity s ideálem 1. Tento typ trajektorie se vyskytoval jen ve skupině osob s původně silnou 

vědeckou identitou, pro které byl vstup do vědy spojen jednak s nadšením pro výzkumnou 

činnost a jednak s přesvědčením o její smysluplnosti spojené s humanistickými ideály, tedy 

přímo s ideálem 1. Právě pocit smysluplnosti vlastní vědecké práce se však u těchto osob začal 

postupně vytrácet, což snižovalo jejich nadšení pro vědeckou práci a motivaci nadále se věnovat 

vědecké profesi.  

Ztráta pocitu smysluplnosti přitom pramenila ze dvou hlavních zdrojů. Prvním bylo současné 

nastavení hodnocení a financování vědecké práce, stejně jako tomu bylo u osob, které si 

vědeckou identitu udržely i po odklonu od vědecké dráhy. Tito lidé také hovořili o nesouhlasu 

s pravidly hodnocení vědecké práce a s frustrací z dopadů těchto pravidel na chod vědeckých 

pracovišť. Kritizovali nedostatek zájmu o skutečný obsah jejich vědecké práce a související 

nedostatek vědecké diskuze a spolupráce, jak je patrné například z této citace: 

„Potom jsem si možná začal všímat takovýho toho systému hodnocení, který v podstatě 

počítá ty čárky a ty impakty, ale jako vlastně nějaký ten obsah tam vlastně vůbec nikoho 

nezajímá. Vlastně jednou za rok bylo rámcový hodnocení toho výzkumného týmu, kde 

prostě jsme se sešli, všichni jsme referovali, kolik máme těch článků a teď něco k tomu 

obsahu; první se zdůraznilo „tenhleten je dobrej, ten má tři impakty, a tenhleten je to, 

nemá žádnej“ ale jako prostě třeba dva nebo tři v recenzním řízení takže ale aby to 

vyšlo, ale jako až sekundární byla nějaká odborná diskuze (…) nějaká odborná debata 

jako mimo ty jednotlivý týmy, ty malý skupinky, že v podstatě zas tak moc příležitostí pro 

to není, a když je nějaká příležitost, tak to sklouzne k formálnímu referování „já mám 

impakt, já mám dva impakty.“ (44, muž, STEM, dnes analytik ve veřejné správě) 

U tohoto účastníka výzkumu nakonec převládl pocit, že jej české akademické prostředí 

intelektuálně spíše neobohacuje a „nestimuluje“, což bylo jednak právě nedostatkem pozornosti 

věnované obsahu práce a jednak i velikostí prostředí. Příležitostný kontakt s podněty ze 

zahraničí na konferencích přitom nevnímal jako dostačující: „pokud byla nějaká zajímavá 

informace, tak byla na konferencích v zahraničí, což jako je fajn, ale když zahraniční konference 

je párkrát do roka, pak stejně člověk těch zbývajících víc než padesát týdnů je tady v tom českém 

prostředí“ (44, muž, STEM, dnes analytik ve veřejné správě).  



97 
  

Obecně tito lidé vnímali současná pravidla hodnocení jako nelegitimní ve vztahu k základním 

cílům vědecké práce, jimiž pro ně bylo posouvání hranic poznání. Nejčastěji kritizovaným 

rozměrem vědecké práce byl důraz na „samoúčelné“ publikování a nastavování výzkumných 

projektů primárně tak, aby na ně bylo možné získat grantové financování a grant úspěšně splnit, 

což vede ke vzniku výzkumných projektů odpovídajících na již zodpovězené otázky a 

nepouštějící se riskantnějšími směry, které však v sobě nesou právě potenciál významného 

posunu vědeckého poznání. Často tito lidé zmiňovali, že nabyli dojmu, že dělají „vědu pro 

vědu“, proto, jak se konkrétně vyjádřil jeden přírodovědec, aby „se vykázaly formálně nějaké 

výsledky, vytvořily nějaké články“, ale ne proto, „aby se věda někam posunula dál, aby se 

zjistilo něco, co prostě bude použitelné v nějaké komunitě vědců nebo nedejbože někde v 

aplikované sféře“ (38, muž, STEM, dnes výzkumník v soukromém sektoru). Informantky a 

informanti tak začali mít dojem, že věnují každodenní energii a čas na aktivity, které vnímali 

jako samoúčelné a proto nesmyslné, zatímco nemají dostatek času a podpory na badatelskou 

činnost, tedy na to, co považovali za podstatné. Vědecké prostředí tedy nakonec vyhodnotili 

jako nevyhovující pro realizaci vědecké identity založené na ideálu 1.95 Takto například 

účastnice výzkumu, která byla pro vědeckou činnost nejdříve nadšená natolik, že po získání 

PhD v ČR začala ještě druhé doktorské studium v zahraničí, vysvětlovala, proč druhý doktorát 

nedokončila a rozhodla se od vědecké profesní dráhy odklonit: 

„Já už jsem se tenkrát tam v tom zahraničí rozhodla, že už vědu dělat nechci, že mě to 

zklamalo. (…) já jsem měla ideály, že něco vyzkoumám, a to mě bavilo, to bylo super, a 

pak jsem přišla na to, že věda je o honění se za články, a to jsem prostě nechtěla! To 

úplně odporovalo mojí představě, kterou jsem, možná jsem si to idealizovala tu vědu, 

ale prostě jsem to tak nechtěla, mně to přišlo jako nemorální takhle dělat vědu, což 

takhle je ale na celém světě, že jo, tak jsem to přestala dělat a šla jsem do odvětví, které 

s tou vědou souvisí, ale kde to je prostě jinak.“ (40, žena, STEM, dnes analytička 

v soukromém sektoru) 

 
95 Linková 2009 (81-82) tematizuje nebezpečí vykreslování vědy jako „hájemství svobody a kreativity“ 

vzhledem k realitě vědeckého provozu, která může u doktorandek a doktorandů vést k deziluzi a úvahám 

o odchodu z vědy. Poukazuje však na odlišné zvládání tohoto nesouladu ideálů o vědecké práci 

s pravidly hodnocení vědecké práce a vědeckých kariér různými začínajícími vědkyněmi a vědci. Jedni 

zvažují odchod, druzí upínají naděje k osamostatnění se na pozici vědoucího týmu, s níž si spojují vedle 

větší míry svobody i větší míru kreativity. Tato odlišnost přitom, z pohledu mojí analýzy, souvisí s tím, 

zda se lidé ztotožňují i s ideálem „správného vědce“ č. 2, který je motivuje k setrvání a kariérnímu 

postupu, nebo nikoli. 
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Druhým důvodem ztráty pocitu smysluplnosti vlastní vědecké práce byla pozvolně se zvyšující 

potřeba vidět „hmatatelné výsledky“ své práce, vidět její reálné dopady, tedy vidět za konkrétní 

činností ještě jiný cíl, než jakým je „jen“ posouvání hranic poznání v oboru. Jednalo se tedy o 

situaci, kdy lidé nepopírali smysluplnost základního výzkumu, ale zároveň cítili potřebu sami 

se věnovat spíše aplikovanému výzkumu a obecně aplikacím vědeckého poznání v praxi. Tento 

pocit popisovali zejména lidé, kteří se věnovali základnímu výzkumu v oblasti přírodních věd, 

jako například tento muž: 

„Obecně jsem neviděl nějaký větší smysl v tom, co dělám. Co se týče třeba finanční 

stránky, ta byla výborná, prostě měli jsme granty, ale co se týče té vědecké práce nebo 

toho prostě, co jsem vytvářel za hodnoty nebo jak to nazvat, tak mně přišlo, že je to něco 

marginálního, skoro zbytečného, že to nějak jako kdyby lidstvo, nebo jak to nazvat – 

prostě nenaplňovalo mě to, neviděl jsem tam nějaký větší přínos ((přemítá)), a když jsem 

si řek', jestli toto chci dělat dalších čtyřicet let až do důchodu, tak jsem si odpověděl, že 

ne-e, že to prostě musím změnit. Takže to byla jako za mě hlavní motivace, proč jsem se 

rozhodl odejít z té akademické sféry.“ (38, muž, STEM, dnes výzkumník v soukromém 

sektoru) 

Nicméně podobný pocit popisoval i jeden komunikační partner z oblasti sociálních věd. U něj 

se rozvinul vlivem pracovní zkušenosti ze státní správy, kde měl možnost podílet se na 

nastavování politik, které ze své podstaty mají reálné dopady v oblasti řešení jím zkoumaných 

společenských fenoménů. Vyjádřil se, že si: „uvědomil, že akademický poznání je deset nebo 

možná dvacet procent toho, co člověk reálně využije k tomu, aby něco prosadil ve světě nebo 

dosáhl nějakých reálných změn. A těch osmdesát procent je to, co vlastně získává jinak než 

metodami akademického výzkumu, a to je to, že začíná znát to prostředí“. A následně dodal: 

 „(…) v konfrontaci s tím jiným typem práce jsem najednou začal pochybovat, jestli 

mám mít větší radost z toho, že jsem udělal impakt, kterej je v zahraničí a je nějaké číslo, 

nebo jestli mám mít větší radost z toho, že něco, co jsem připomínkoval, tak se objeví v 

nějakým materiálu a začne to mít třeba nějaký dopad na praxi, že třeba se zabrání 

nějakému nesmyslu.“ (44, muž, SSH, dnes analytik ve veřejné správě) 

Tento účastník výzkumu zároveň považoval tento svůj posun v přístupu k vnímání různých 

výsledků své práce, posun v prioritách ve vztahu ke své práci jako natolik významný odklon od 

samotného paradigmatu vědecké práce, že již pochyboval o své schopnosti vykonávat vědeckou 



99 
  

práci dobře. Zde je třeba upozornit, že se jednalo o paradigma pozitivistické, tedy ideál 

nezaujaté neangažované vědy, jak je z níže uvedené citace zřejmé: 

„Myslím, že tím, jak jsem se ponořil do těch aplikovanejch věcí, tak vlastně už nejsem 

schopen mít nějakej ten akademickej nadhled a prostě pokud uvažuji o tom svém 

výzkumném tématu, ve kterým bych měl produkovat ty akademické články, tak vlastně 

už mám pocit, že spíš produkuju texty nebo vlastně věci, který jsou nebo tíhnou spíš k 

nějakejm těm aplikacím a těm aktuálním diskuzím okolo politik a nastavení nějakejch 

systémů.“ (44, muž, SSH, dnes analytik ve veřejné správě) 

Tato citace přitom vystihuje jeden z rozdílů mezi osobami sdílejícími ideál 1, které si ponechaly 

silnou vědeckou identitu, a těmi, které ji ztratily. Prvně jmenovaní neztratili nadšení pro 

základní výzkum. Odkláněli se od vědecké dráhy proto, že podmínky vědecké práce podle nich 

nedovolovaly věnovat se poctivě samotnému objevování souvislostí a nových úhlů pohledu a 

rozšiřování hranic vědeckého poznání, nikoli proto, že by se již tomuto typu činnosti nechtěli 

dále věnovat. Lidé, kteří ztratili původně silnou vědeckou identitu, přitom nutně neztratili zájem 

o výzkumnou činnost. Někteří se přesunuli do komerčního výzkumu, neboť začali vnímat 

potřebu svázat svou práci s vidinou konkrétního užitku. Proměnil se tedy vztah k cílům vlastní 

práce, od cílů navázaných na základní výzkum, které spočívají již v samotném nacházení 

souvislostí bez nutného určení, k čemu konkrétně může být odhalení daných souvislostí 

využitelné v praxi, k cílům přímo spojeným s praxí, tedy k cílům poplatným aplikovanému 

výzkumu a „transferu“ výsledků výzkumu, které spočívají právě v konkrétním praktickém 

využití. Lidé, kteří ztratili původní silnou vědeckou identitu, tedy neztratili nutně zájem o 

analytickou práci a snahu „řešit hádanky“ a nacházet řešení, ale potřebovali začít řešit jiný typ 

problémů. Neodcházeli tedy jen proto, že by měli pocit, že nemohou realizovat vědeckou 

identitu založenou na ideálu 1, nýbrž proto, že oni sami se přestali s tímto ideálem ztotožňovat, 

neboť jej vnímají jako silně navázaný právě na základní výzkum, který je podle nich podstatou 

vědecké profese. Odklon od cílů základního výzkumu proto vnímali jako odklon od samotné 

vědecké profese a nadále o sobě nehovořili jako o vědcích, nýbrž jako o expertech, analyticích, 

případně byla jejich profesní identita spíše nevyhraněná. Ztráta jejich vědecké identity tedy byla 

jasně navázána na samotný výkon vědecké profese. Spolu s odchodem z vědeckých pracovních 

pozic na univerzitách a jiných veřejných výzkumných institucích u nich tedy došlo i ke ztrátě 

původní profesní identity.  
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Jelikož však byl jejich odchod z vědy, podobně jako u osob, které si udržely vědeckou identitu, 

spojen i se zklamáním z fungování vědeckého prostředí, byl částečně spojen také s negativními 

emocemi. U této skupiny však nebyly tak silné, neboť došlo ke ztrátě nadšení pro samotnou 

vědeckou činnost. Tito účastníci výzkumu se tedy těšili na to, že se budou věnovat jiné práci, 

zatímco lidé, kteří si udrželi vědeckou identitu, většinou opouštěli práci, kterou chtěli 

vykonávat, ale cítili, že pro její výkon nemají vyhovující podmínky. V tomto směru lze 

vypozorovat určitou podobnost mezi mými zjištěními a zjištěními Stöckelové (2009: 63), která 

hovořila o „odidentifikování se“ s vědou jako o určité formě odporu vůči stávajícím pracovním 

podmínkám a manažerskému způsobu řízení vědeckých institucí. Ten totiž používá apelů na 

tradiční akademické hodnoty jako je úsilí, vytrvalost a obětavost, a na loajalitu vůči vědě za 

účelem maximalizovat pracovní výkon, aniž by za tuto loajalitu nabízel protiváhu loajality vůči 

pracovníkům ve formě pracovní stability a/nebo vysokého platu. V tom se také akademická 

profese, zejména její začátky, odlišuje od dalších profesí vyžadujících dlouhou přípravu 

(vzdělání) a spojených s velkou časovou náročností, jako jsou například lékaři či právníci. Tyto 

profese sice také bývají spojovány s apelem na poslání, avšak nejsou spojovány s představou 

mnišského asketismu. Tato představa totiž implikuje povinnost vděku za možnost se dané 

profesi vůbec věnovat a spolu s tím také neadekvátnost očekávat či chtít za ni pozemské formy 

uznání ve formě pracovní stability a zejména vyššího platu. Zatímco lékaři mohou legitimně 

vznášet požadavek zvýšení platu, doktorandi napříč obory běžně slýchávají v reakci na své 

stížnosti ohledně nízkých příjmů, že „věda se nedělá pro peníze“ (Cidlinská a kol. 2018: 28). 

Přestat se identifikovat s tradičními akademickými hodnotami tedy znamená přestat být snadno 

„povolatelným“ a manipulovatelným pracovníkem. Odidentifikování se v podstatě znamená 

ztrátu loajality na straně pracovníků, který u některých účastníků výzkumu Stöckelové vedl 

k jejich odchodu či jeho zvažování. Nicméně zde je třeba upozornit na rozdíl mezi tímto 

„odidentifikováním se“ a ztrátou či naopak ponecháním si silné vědecké identity u osob, které 

opustily vědeckou dráhu. Lidé, kteří po odchodu neztratili silnou vědeckou identitu, se stále 

ztotožňují s tradičními akademickými hodnotami, nicméně mají dojem, že tyto hodnoty 

nenacházejí v současném nastavení vědeckého prostředí naplnění. Jedná se však především o 

hodnoty spojené s posouváním poznání, nikoli o hodnoty spojené s obětováním se, ty naopak 

vedly i u mých komunikačních partnerů a partnerek k „odidentifikování se“, jak je patrné 

z následující podkapitoly věnované souvislosti odklonu od vědecké dráhy s ideálem „správného 
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vědce“ č. 3. Obě skupiny tedy sice tematizují ve vztahu k vědě tradiční akademické hodnoty, 

nicméně mají na mysli jejich jinou sadu.96  

Souvislost s ideály 2 a 3  

Druhý identifikovaný typ trajektorie, v níž došlo ke ztrátě původní plánované vědecké identity, 

souvisel s ideály „správného vědce“ 2 a 3. Tento typ trajektorie se objevoval jak ve skupině 

s původní silnou vědeckou identitou, tak ve skupině s původní slabou vědeckou identitou, 

zároveň však výhradně jen u osob z oblasti přírodních a technických věd. Tato skutečnost 

poukazuje na významné oborové konotace jednotlivých ideálů spojených s vědeckou profesí, 

jimž se budu podrobněji věnovat v kapitole s hlavními zjištěními. 

Osoby v této skupině vstupovaly do vědy kvůli nadšení pro vědeckou práci, které buď postupně 

rostlo již od dětství a v tomto případě bylo často spojeno i s představou ideálu vědecké profese, 

který nabýval rysů ideálu 1, a/nebo mělo kořeny až na vysoké škole, a spíše než s představou 

nějakého ideálu vědecké profese bylo spojeno se zábavností samotné výzkumné činnosti a chutí 

věnovat se jí i nadále po skončení magisterského studia. V představách budoucího pracovního 

uplatnění ve vědě tedy nijak nefigurovaly úvahy o formálních podmínkách a nárocích vědecké 

práce. Jejich postupné poznávání v průběhu doktorské a postdoktorské fáze však vedlo u této 

skupiny osob k výrazné internalizaci sdílených normativních představ vědecké profese, které 

vykazovaly rysy ideálů 2 a 3. S těmito představami se však většina osob z této skupiny 

neztotožňovala, což přispělo k jejich rozhodnutí odklonit se od vědecké profesní dráhy.97  

Samotné neztotožnění se s „ideálem“ 2 a 3 přitom nebylo tím hlavním důvodem odklonu. Tím 

bylo postupné nabytí dojmu, že pokud nesplňují parametry těchto ideálů, tak pro ně do 

budoucna není ve vědě místo, neboť v ní neexistují typy pracovních pozic, na které by se hodily 

a vyhovovaly jim. Rysy těchto ideálů totiž přímo souvisí se standardizovanou strukturou 

vědecké dráhy v oblasti přírodních věd (zejména v biovědách), požadavky na postup touto 

strukturou a jejím odrazem ve struktuře přírodovědných akademických pracovišť, tedy 

v nabídce typů pracovních pozic, o které mohou vědci usilovat. Jak bylo řečeno v Úvodu, 

proměny vědeckého prostředí se projevují mimo jiné právě ve standardizaci, respektive 

 
96 K účelovému využívání spojení těchto dvou sad tradičních akademických hodnot za účelem řízení a 

kontroly vědců podrobněji Stöckelová (2009: 56, 58, 63), která je spojuje s odlišnými režimy 

uspořádávání vědecké práce Johna Lawa, konkrétně s režimem povolání a podnikání. 
97 Linková (2014: 105) takto podobně poukazuje na to, že začínající vědkyně a vědci si stávající pravidla 

vědecké práce a vědeckých kariér internalizují, i když s nimi nesouhlasí, a tato internalizace je vede 

k úvahám o odchodu z vědy, pokud do vytyčených parametrů nezapadají.  
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rigidizaci vědeckých kariér, a struktuře vědeckých pracovišť. Vědecká dráha by měla být 

lineární a progresivní, tedy postupovat od doktorské pozice, přes postdoktorské pozice 

k vedoucí pozici „group leadera“. Vědecké týmy proto pomalu ztrácí původní „dynastickou“ 

strukturu a nabývají struktury „dynamické“, z níž mizí stabilní pozice seniorních samostatných 

nevedoucích vědeckých pracovníků a namísto ní se rozšiřuje krátkodobá juniorní nesamostatná 

pozice postdoktorandská (Linková a Červinková 2013). Pokud tedy osoba na doktorandské 

nebo postdoktorské pozici necítí vedoucí ambice, případně má pocit, že nesplňuje kritéria pro 

vedoucí pozici, dochází časem logicky k závěru, že v současné struktuře vědeckých pracovišť 

neexistuje typ pozice, o kterou by mohla po postdoktorské fázi usilovat. „Postdokovat do konce 

života“ je totiž vnímáno jako nesprávné (Linková 2009) vzhledem k tomu, že postdoktorand je 

ze své podstaty junior. Někdy se hovoří o postdoctoral trainingu, takže v sobě má tato pozice 

ještě i zbytkové rysy studentské pozice. Strávit celý profesní život na postdoktorských pozicích 

je tedy vnímáno jako jednak nesprávné a jednak jako téměř nemožné, neboť o příliš „staré“ 

postdoky není na pracovištích zájem, jak naznačuje například tato citace: 

„Já už jsem taky nastupovala na ten ústav v poměrně pokročilém věku. (…) To znamená 

třicet, takže já jsem dokončila teď ten doktorát ve třiceti osmi, takže já už jsem neviděla 

v tomhle věku nějakou velkou perspektivu, abych v tý vědě pokračovala.  

A: Aha. Mně v osmatřiceti připadá člověk ještě dost mladej pořád. 

B: Ne úplně na tu vědu. Možná jako je to jiné v jiných disciplínách, ale co se týče 

biochemie, tak tam už trochu ano.“ (11, žena, STEM, dnes výzkumnice v soukromém 

sektoru) 

Kromě toho postdoktorské pozice vyžadují časté stěhování, což je problematické pro lidi 

s rodinami. Jak se vyjádřil jeden účastník mého výzkumu „dokud děti nechodí do školy, ale 

teď…“ (18, muž, STEM, dnes programátor).  

Dosažení vedoucích pozic je přitom spojováno především se dvěma podmínkami, intelektuální 

kapacitou a upřednostněním pracovního života před osobním, případně obětováním osobního 

života. Intelektuální kapacita vytváří potenciál mít vědecké „vize“, jak často uváděli účastnice 

a účastníci výzkumu. Měli tím na mysli potenciál výzkumné samostatnosti, schopnost posunout 

obor či výzkum určitého tématu díky jeho nahlédnutí v širších souvislostech. V tomto směru 

byla patrná specifičnost organizace výzkumu v přírodních vědách, kdy výzkumníci až do 

okamžiku, kdy se sami stanou vedoucími vědeckými pracovníky, tedy během doktorské a 

postdoktorské fáze, nepracují na vlastních tématech, nýbrž na tématech svých nadřízených. 
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Lidé z oblasti SSH takové požadavky na setrvání ve vědě vůbec nezmiňovali. To bude zřejmě 

způsobeno tím, že pro ně je samostatnost ve výběru či vytvoření výzkumného tématu spíše 

samozřejmostí, a to často již od bakalářského stupně studia. V ČR je tento aspekt výzkumu 

v oblasti SSH posílen ještě tím, že doktorandi často nejsou zaměstnáváni na výzkumných 

projektech svých školitelů. To jim sice mnohdy ztěžuje postup v práci na tématu, neboť bývají 

výzkumně „osamocení“, ale na druhou stranu mají možnost věnovat se téměř jakémukoli 

tématu, které považují za zajímavé a relevantní.98 Naproti tomu významná závislost 

začínajících vědců z oblasti STEM na nadřízených vytváří situaci, kdy se mohou během 

doktorské a postdoktorské fáze soustředit „jen“ na praktickou stránku výzkumu, na 

zdokonalování se v používání metod a řešení velmi konkrétních výzkumných úkolů, jejichž 

širší rámec však nemusí nutně řešit. To je povinnost vedoucího pracovníka. Doktorandi a 

postdoci jsou v roli řadových pracovníků, kteří dostávají zadání shora. Toto zadání může být 

samozřejmě velmi složité a vyžaduje velkou míru odbornosti a výzkumné kreativity, tedy i 

určitou míru samostatnosti. Stále však přispívají „jen“ do komplexnější mozaiky, jejíž celkovou 

podobu a cíl nadesignoval někdo jiný.99 Přechod mezi postdokorskou a vedoucí pozicí tedy 

v podstatě znamená přechod od závislosti k samostatnosti. A tento přechod si vyžaduje právě 

schopnost vidět za nebo nad jednotlivé části výzkumných projektů a určit, jakým směrem by se 

mohl ubírat celek. Přičemž tento pohled „za“ je podmínkou ustavení vlastního výzkumného 

programu, získání jeho financování, postavení vlastního výzkumného týmu a možnosti 

publikovat v nejprestižnějších časopisech, což bylo také často zmiňované kritérium pro 

možnost být vedoucím vědeckým pracovníkem, jak naznačuje následující citace: 

„No pro mě je to konkrétně i o tom, že nejsem ta dobrá vědkyně, (…) protože mně 

vždycky vyhovovalo dělat s někým. Třeba jak jsem měla toho profesora, co mě školil, 

potom toho kolegu, se kterým jsme dostali ten grant, tak když pracuju s nima, tak vím, 

co se ode mě čeká, oni mají ten nápad jako, co bysme mohli docílit ((úsměv)), a teď já 

jim v tom budu jako pracovat vlastně jako ten technik, akorát že na vědeckým místě, a 

zpracuju si teda to, co se týká toho mýho oboru, dám jim výsledky a oni už to nějak 

dotáhnou. Já to neumím dotáhnout dál, nějak to ukončit a dát tomu nějakou tu perličku, 

jako co je k tomu potřeba, aby se to opublikovalo. (…) nemám ty vize. A mně připadá, 

 
98 Stöckelová (2009b: 146) takto poukazuje na to, že doktorandi v sociálních vědách se svojí prací často 

silně identifikují jako s prací vlastní, což zřejmě souvisí právě s tím, že si své výzkumné téma formulují 

samostatně. 
99 K začlenění práce doktorandů do komplexnějších výzkumných projektů vedoucích dále např. 

Stöckelová (2009b: 144-145). 
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že na těch konkurzech vždycky chtěli ty vize. (…) jednou jsem dostala posudek (ke 

grantové žádosti), kde mi ten člověk napsal, (…) že nejsem vůdčí vědecká osobnost, 

protože všechny články mám ve spoluautorství s někým.“ (31, žena, STEM, dnes 

manažerská pozice v infrastruktuře veřejné výzkumné instituce) 

S touto představou se neztotožňovali zejména lidé s původní slabou vědeckou identitou, jejichž 

doktorské studium často plynule navazovalo na studium magisterské, přičemž vstup do 

doktorského studia byl spojen především s chutí pokračovat ve výzkumné práci, které se 

věnovali na nižších stupních studia, ne nutně s konkrétnější představou o vědecké profesi. Tito 

lidé často tematizovali, jak si začínali postupně uvědomovat na základě pozorování ostatních 

členů vědecké komunity, že není v jejich kapacitě posouvat celá výzkumná témata, celé obory, 

a definovat témata zcela nová. Jako například tento matematik, pro kterého to bylo jedním 

z hlavních důvodů odchodu, přestože měl možnost na svém pracovišti, které bylo bohaté na 

grantové projekty, zůstat: 

„U nás hostovaly jedničky v oboru, lidi, co dokázali ty nejzákladnější věty v matematice. 

(…) setkáte se s těmito velikány a potom si říkáte: kdybych byl jako oni, tak určitě v tom 

zůstanu.“ (18, muž, STEM, dnes programátor) 

Z této i následující citace je přitom zřejmé, že pro tyto osoby s původní slabou vědeckou 

identitou není důvodem nutně jen absence pozic seniorních řadových výzkumníků, nýbrž i 

postupné neuspokojení z vlastní výzkumné práce plynoucí z pocitu, že nejsou dostatečně dobří 

v porovnání s těmi nejlepšími.  

„Ať už člověk cokoli dělá, tak by to měl dělat s tím dlouhodobějším konceptem, s tím, že 

někde z toho potom, co dělá, si vezme tu část, na které bude pokračovat sám dál. A 

možná jsem tohleto prostě neviděla, protože jsem to neměla, že jsem tam jako neviděla 

ten obrovskej potenciál. (…) Pracovala jsem s jedním doktorandem, kterej byl ale 

extrémně nadanej (…) a možná tím, že byl tak dobrej, tak na mě to mělo trošku inhibující 

efekt, (…) že jsem viděla, že on se na to dívá jinak a ty věci tam vidí a já jsem, možná to 

byla kombinace určitě více věcí, ale já jsem tehdy začínala ztrácet, možná mě to už 

přestávalo tolik naplňovat.“ (42, žena, STEM, dnes manažerská pozice v soukromé 

výzkumné společnosti) 

Pocit, že nepatří k těm nejlepším, byl u některých vnímán i do jisté míry úlevně, neboť jim 

poskytoval ospravedlnění pro sebe sama, proč se vědě dále nevěnovat, když si začali 
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uvědomovat, jaké dopady by vědecké kariéra mohla mít na jejich osobní život. Tento přístup 

byl častější u žen. Takto například jedna účastnice výzkumu glosovala své rozhodnutí neodjet 

na postdoktorskou stáž, na níž ji její partner odmítl následovat, neboť se chtěl věnovat rozjezdu 

vlastní pracovní kariéry: „necítila jsem se natolik výjimečnou vědkyní, abych si za tím (odjezdem 

na postdoka) úplně stála, takže to ulehčilo to rozhodování“ (30). Nutnost vyjet na 

postdoktorskou stáž přitom zcela jasně sehrála v jejím rozhodování, zda se vědě věnovat, 

klíčovou úlohu a je otázkou, jak by se její vědecká profesní dráha ubírala dále, kdyby 

dlouhodobá zahraniční mobilita nebyla v jejím oboru a také přímo na její instituci vnímána jako 

nutnost.  

Poslední uvedená citace poukazuje na další často tematizovaný rys vědecké profese a tím byla 

potřeba podřídit jí svůj osobní život, která je zároveň druhou zmiňovanou podmínkou získání 

vedoucí pozice. Kromě dlouhodobé zahraniční mobility, která vytrhává člověka z jeho 

osobních vazeb, případně klade vysoké nároky na partnera či partnerku a celou rodinu, jde 

především o samotné časové nároky. Ty byly uváděny jako jeden z hlavních důvodů odchodu 

zejména u osob s původní silnou vědeckou identitou, které na rozdíl od těch s původní slabou 

vědeckou identitou, většinou netematizovaly svou intelektuální kapacitu pro výkon vědecké 

profese. U těchto osob bylo zřejmé, že původní přesvědčení, že se budou v životě věnovat 

vědecké profesi, spojené s ideálem 1, bylo postupně upouštěno na základě postupného 

poznávání formálních pravidel a nároků s touto profesí spojených. Původní ideál byl tedy 

pozvolna doplňován o ideál 3, s nímž se však na rozdíl od ideálu 1 neidentifikovaly. Tyto osoby 

většinou nezpochybňovaly svoje schopnosti dosáhnout vedoucích pozic, nýbrž zpochybňovaly 

svůj vědecký habitus, protože nebyly ochotné „obětovat se vědě“. Často proto, že s takovým 

„obětováním se“ již měly osobní zkušenost z doktorské a postdoktorské pozice a toužily po 

„změně životního stylu“, jak říkaly. Tematizovaly svou postupnou proměnu pohledu na 

vědeckou profesi a životních priorit jako například tato bioložka: 

„Pro doktorský jsem se potom rozhodla, že jsem chtěla pokračovat v té vědě, pořád jsem 

byla ještě taková zapálená, ale pak už to postupně začalo tak nějak opadat to zapálení. 

(…) Co mě vyléčilo? No tak asi jsem úplně do toho nebyla tak zapálená jako můj šéf. 

Ten tam byl schopný být zavřený bez lidí i dvacet hodin denně sedm dní v týdnu, a to 

prostě jsem si říkala, že takový život já opravdu mít nechci. Navíc po tom postdocu už 

jakoby hledat si ještě další postdoc, to bych musela zase asi vycestovat někam jinam, to 

už mně se nechtělo nikam stěhovat, už jsem chtěla být v Česku, a tak nějak mít i jiné 

zájmy. (…) Chtěla jsem založit rodinu, tak nějak žít normální život prostě, což jako tam 
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byli lidi i na vyšších pozicích, jako ženy, ale většinou bezdětné, bez partnera, a to bylo 

docela odstrašující příklad jako v pětačtyřiceti nebo v padesáti, že tak jsem jako 

nechtěla úplně skončit ((úsměv)). (…) Do té doby jsem si myslela, že kdybych měla svůj 

výzkumnej projekt, že bych nabírala studenty, zaměstnance, ale potom jsem to viděla z 

té druhé strany (…), je to permanentní stres, podle mě, je to jedna z nejtěžších profesí 

asi.“ (41, žena, STEM, dnes projektová manažerka ve veřejné výzkumné instituci) 

Zde je třeba upozornit, že to byly zejména ženy, kdo zmiňoval neztotožnění se s představou 

„ideálního vědeckého pracovníka“ spojenou s nutností obětovat osobní život. Zároveň 

skutečnost, že se jednalo výlučně o přírodovědkyně, naznačuje jedno z vysvětlení, proč ženy 

z oblasti STEM mizí právě v postdoktorské fázi (viz 1. Úvod). Představa „správného vědce“ 

založená na ideálu 3 se rozvíjela v případě žen i mužů postupně, na základě několikaleté 

zkušenosti práce v akademickém prostředí, zorientováním se v pravidlech postupu 

akademickou profesní drahou a dlouhodobým pozorováním osob, které úspěšně postoupily na 

vyšší, seniornější, akademické pozice a porovnáváním se s těmito osobami a zvažováním 

vlastních možností splnit kritéria profesního postupu, respektive udržení se ve vědecké profesi 

vzhledem k nutnosti uspět v ostré konkurenci. Role vzorů se zdá sehrávat významnou roli, jak 

je patrné z posledně uvedené citace, z níž je zřejmý i vliv genderových charakteristik těchto 

vzorů. Vedoucí vědečtí pracovníci, s nimiž se účastníci a účastnice mého výzkumu setkávali 

v ČR i v zahraničí, byli častěji muži (což odpovídá i reálnému stavu viz NKC – gender a věda 

2019, EK 2018), u kterých zároveň nebyl tematizován případný dopad vědecké kariéry na jejich 

partnerství a rodičovství. Ženy na těchto pozicích byly vnímány jako spíše výjimečné a zároveň 

téměř vždy bylo zmíněno, zda mají děti, kolik jich mají, případně, zda na ně „mají čas“. 

V současné české společnosti jsou to také stále většinou ženy, na nichž leží větší nebo hlavní 

zátěž spojená s péčí o děti a rodinu a jejich kariéře bývá v páru přisuzována nižší důležitost než 

profesní kariéře muže (CVVM 2016). Což byl případ dvou účastnic mého výzkumu, u nichž 

bylo explicitně tematizováno, že partner se do péče o dítě aktivně nezapojuje a soustředí se na 

vlastní kariéru, ačkoli kariérní dráhy jejich partnerek byly úspěšně nastartovány dříve než ty 

jejich. K tomuto vývoji ženských vědeckých drah přispívá i to, že čistě profesní zaměření 

nepatří do repertoáru femininních identit (viz 3.1.7 Genderově senzitivní přístup ke 

konceptualizaci a výzkumu akademických identit), čímž se odklon od takto časově náročné 

profese jeví jako „přirozenější“, podobně jako genderově stereotypní rozdělení partnerských 

rolí v domácnosti. Jedna z těchto žen uvedla, že kdyby prosazovala odjezd na postdoktorský 

pobyt a tím pádem pozastavení vývoje partnerovy kariéry, bylo by to „na sílu a mohlo by to 
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partnerství ohrozit“ (30, žena, STEM, dnes projektová manažerka ve veřejné výzkumné 

instituci). V jednom případě byl odklon od vědecké dráhy spojen i se zkušeností s explicitním 

sexismem na bývalém vědeckém pracovišti, kdy se daná vědkyně nejdříve setkávala 

s obstrukcemi pro zdárnou obhajobu její dizertační práce, která nakonec byla doprovozena 

komentářem „že byla nafoukaná“, a následně se zpochybňováním jejích možností věnovat se 

vědě po té, co se stala matkou - „stejně neodjedeš“ (43, žena, STEM, dnes „v domácnosti“, 

příležitostně si přivydělává v rámci vědecko-popularizačních projektů). Pokud tedy ženy 

nabydou přesvědčení, že podmínkou výkonu vědecké profese je „obětování se vědě“, pak se 

logicky obávají, že by vědecká kariéra mohla významně poškodit jejich osobní život, a tedy 

životní spokojenost. Muži mohou vnímat vědeckou profesi podobně, ale jelikož necítí tak silný 

konflikt se svou mužskou, partnerskou a rodičovskou rolí, nemusí pro ně tento aspekt vědecké 

profese být tou hlavní motivací, proč vědu opustit. Zde je třeba zmínit i skutečnost, že muži ve 

výzkumném vzorku obecně tolik netematizovali časovou náročnost vědecké práce, což 

odpovídá i zjištěním studie Cidlinské a kol. (2018) zaměřené na aktuální vědecké pracovníky a 

pracovnice. 

Odlišné genderové dopady nároků na podřízení osobního života požadavkům vědecké profese 

jsou výrazně viditelné na příkladu dlouhodobé postdoktorské zahraniční mobility jako 

podmínky získání stabilní vědecké pozice. Tato podmínka sama o sobě naznačuje, že vědec je 

připraven a ochoten se pravidelně stěhovat kamkoli po světě, tedy že nebude omezován závazky 

v osobním životě, případně tyto závazky budou minimální. Tento požadavek se přitom vztahuje 

na životní období, které začíná kolem 30 let věku jedince, tedy v době, kdy si lidé běžně 

zakládají rodiny a mají proto ambici se spíše usadit, což je v případě žen umocněno tlakem 

ubíhajících roků plodnosti. A jak bylo řečeno výše, jsou to spíše muži, jejichž kariérním 

potřebám se přizpůsobuje život páru a rodiny, než ženy. To vše se nakonec promítá i do 

skutečnosti, že muži mají častější zkušenost s dlouhodobou postdoktorskou zahraniční 

mobilitou než ženy, přičemž rozdíl mezi ženami a muži je jeden z největších v Evropě 

(Vohlídalová 2018: 14, 127). 

Ve vztahu k ideálům vědecké profese a jejich dopadům na profesní dráhy účastníků a účastnic 

výzkumu se vedle genderových rozměrů objevoval i výrazný oborový rozměr. Lidé z oblasti 

biověd, na rozdíl od těch, kteří působili v jiných oborech, zmiňovali i morální imperativ za 

ideály 2 a 3. Totiž že pokud nejsou leadery, nebylo by ani správné ve vědě zůstávat, i kdyby tu 

možnost měli, neboť vědu je smysluplné a správné provádět jen na špičkové úrovni, jinak je to 

jen „věda pro vědu“ bez potenciálu na budoucí přínos pro společnost a dochází k plýtvání 
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výzkumným materiálem a finančními prostředky, a špičkové úrovně nelze dosáhnout bez 

maximálního nasazení na úkor osobního života. Takto vysvětlovala jedna účastnice výzkumu, 

proč odešla z pracoviště, od kterého si slibovala, že se bude stále věnovat výzkumné práci, která 

ji bavila, ale nebude jí muset obětovat veškerý čas jako na prestižních pracovištích, na nichž 

působila předtím: 

„Dost lidí tam zůstávalo, ale bylo to pro jiné účely, nebo jakoby z jiných důvodů než 

těch vědeckých prostě, protože to tam bylo takový pohodlný, nebo jak bych tak řekla, 

člověk tam nemusel až tak pracovat od nevidím do nevidím, ale mě to tak nějak 

nenaplňovalo. Ten smysl mně prostě unikal, takže já jsem tam prostě nechtěla dělat z 

tohohle důvodu.“ (41, žena, STEM, dnes projektová manažerka na veřejné výzkumné 

instituci) 

Souvislost se strukturou akademických profesních drah v biovědách přitom jasně prosvítala 

například z vyjádření této bioložky: 

„Já si nemyslím, že by to (návrat) byla správná věc. By to už nešlo, abych to dělala tak, 

jak já si myslím, že věda by se měla dělat. Já si myslím, že by to měli dělat opravdu tady 

ty zapálení, ambiciózní lidi výhradně, že by to neměl někdo dělat napůl, nebo s tou vizí, 

že bude dělat postdoca do konce života. (…) Tudíž nemít ty zodpovědnosti a povinnosti 

toho group leadera a jenom se tak jako vést. A to já bych nikdy nechtěla dělat, prostě 

protože si myslím, že to fakt jako skončí degradací té pozice, té osoby, a hlavně to není 

dobré ani pro tu vědu, takže já bych to takhle nechtěla. Jako já mám vědu opravdu 

strašně ráda, ale já bych z toho měla hrozně špatný svědomí, si myslím, takže to tak 

otevřeně přiznám sama sobě, že prostě nemám na to a nechci to dělat na úrovni group 

leadera a vím, že své postdocy jsem si odpracovala a už jsem prostě stará na to, abych 

dělala dalšího postdoca. Já si myslím, že už ani nechci jako další stěhování.“ (35, žena, 

STEM, dnes projektová manažerka na veřejné výzkumné instituci)100 

Ztráta vědecké identity nebyla samotným důvodem odchodu, ale přispěla k němu. Samotná 

ztráta přitom přímo souvisela s pracovními podmínkami vědecké profese.  

U všech osob, které ztratily vědeckou identitu, ať již původně silnou nebo slabou, vedlo 

neztotožnění se s ideály 2 a 3 nakonec k pocitu, že nejsou těmi pravými typy lidí pro výkon 

 
100 Představa, že postdoktorské pozice je třeba vnímat jen jako přechodné pro začínající (ve smyslu 

mladé) vědce, je rozšířena i mezi lidmi, kteří ve vědě působí, jak ukazuje Linková (2014: 105). 
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vědecké profese a zároveň, že pro lidi, jako jsou oni, ve vědě není místo, případně by ani nemělo 

být. Proto také svůj odklon od vědecké profesní dráhy, častěji než lidé v jiných trajektoriích, 

považovali za spíše definitivní. Návrat byl vnímán jako buďto nereálný vzhledem k nabídce 

pracovních míst, případně i k rychlosti zastarávání vědecké znalosti, nebo jako nesprávný. 

Kromě důvodů spojených s nenaplňováním normativních požadavků na postup vědeckou 

drahou si však i v této skupině lidé stěžovali na zacházení se zaměstnanci a výši platů, podobně 

jako u ostatních dvou trajektorií. Spíše byl však odchod vnímán jako nebolestivý, neboť nebyl 

spojen s pocitem zklamání z vědeckého prostředí, nýbrž s pocitem, že oni sami se pro vědeckou 

profesi nehodí vzhledem k intelektuálním kapacitám, ambicím, a životním prioritám. Odchod 

byl tedy vnímán jako možnost najít takové pracovní uplatnění, které bude životním prioritám a 

talentům lépe vyhovovat, aby cítili jak pracovní, tak životní uspokojení. U většiny osob v této 

trajektorii došlo k rozvolnění profesní identity do větší profesní nevyhraněnosti, případně k její 

přeměně z vědecké na výzkumnickou, analytickou či expertní. Část žen v této skupině se 

přesunula na pozice projektových manažerek či jiných manažerských infrastrukturních pozic. 

Tabulka č. 4: Trajektorie vývoje profesní identity osob, které opustily vědeckou dráhu 
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5.4.4 Shrnutí 

V této kapitole jsem se zaměřila na to, jak se vyvíjely profesní identity osob, které se odklonily 

od vědecké profesní dráhy. Zjišťovala jsem, co ovlivňuje stabilitu či naopak ztrátu a proměnu 

původní profesní identity a jak tento vývoj souvisí s odklonem.  

Pro rozvoj a udržení si vědecké identity se zdá být důležité, na jaký typ ideálu „správného 

vědce“ je navázána. Podmínkou rozvoje a udržení si silné vědecké identity se jeví být 

ztotožňování se s humanistickým ideálem vědce (ideál 1), jakožto vědce, který se poctivým 

kritickým analytickým přístupem snaží posouvat hranice lidského poznání za účelem činit svět 

lepším. Hlavním rysem tohoto ideálu je přístup ke světu, který lze popsat jako zvídavost 

spojenou s ambicí zlepšovat, přispívat k řešení stávajících problémů. Působí tedy silně 

motivačně, neboť je spojen s pozitivním cílem užitečnosti vlastní práce pro společnost, pro svět. 

Tento ideál vzhledem k míře obecnosti není nutně svázán s realizací uvnitř akademické sféry a 

je integrální součástí osobní identity jedinců, což jim umožňuje udržet si vědeckou identitu i po 

odklonu od vědecké profesní dráhy. Tento ideál je totiž ze své podstaty inkluzivní. Nesvazuje 

představu vědecké profese s konkrétnějšími kritérii pro výkon vědecké profese, není jakkoli 

spojen s formálními pravidly vědeckých kariér. Může být rozvíjen již od dětství či dospívání. 

Nerozvinutí či ztráta vědecké identity se zdá souviset s ideálem vědce jakožto vizionářem a 

vůdčí osobností (ideál 2) a s ideálem vědce, který se vědě obětuje, respektive obětuje jí svůj 

osobní život (ideál 3). Oba tyto ideály jsou přitom úzce svázány se strukturními podmínkami 

výkonu vědecké profese. Proto jsou poznávány a internalizovány až postupně v průběhu 

doktorské a postdoktorské fáze, kdy lidé zjišťují, jaký je systém hodnocení vědecké práce, jaké 

jsou ve vědě pracovní příležitosti, jaké typy pracovních pozic, jaká jsou kritéria pro dosažení 

těchto pozic, a blíže se seznamují se členy vědecké komunity, tedy se vzory vědců a vědkyň, 

kteří jsou na různých pozicích. Zároveň souvislost se strukturními podmínkami vědeckých 

kariér znamená, že jsou tyto ideály výrazně exkluzivní, neboť jsou v podstatě zosobněním 

pravidel pro získání seniorní vedoucí vědecké pozice. Vyžadují proto schopnost nahlédnout 

širší souvislosti jednotlivých výzkumných témat a na tomto základě vybudovat a vést vlastní 

samostatné výzkumné programy. Zároveň tlak na konkurenci a vědeckou produktivitu, zejména 

publikační, podmiňuje získání vedoucí pozice pracovním nasazením spojeným s velkými 

časovými nároky a na začátku pracovní dráhy i častým stěhováním v rámci dlouhodobé 

zahraniční akademické mobility, tedy nároky, které ohrožují kvalitu osobního života 
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jednotlivců, respektive ji upozaďují v zájmu života pracovního. Vytváří tedy výrazný konflikt 

pracovního a osobního života. Jelikož se jedná o ideály zosobňující podmínky rozvoje vědecké 

profesní dráhy, mají významný vliv na to, zda se lidé na prahu této dráhy rozhodnou v ní 

pokračovat či nikoli. Začínající vědkyně a vědci se s nimi srovnávají a vyhodnocují, do jaké 

míry se s nimi ztotožňují, a neztotožnění se s nimi může být důvodem k nabytí dojmu, že nejsou 

„správnými vědci“, ke ztrátě vědecké identity, a pro rozhodnutí se od vědecké profesní dráhy 

odklonit. Takový odklon je přitom vnímán jako spíše definitivní.  

Odklon od vědecké profesní dráhy souvisí s podobou vědecké identity začínajících vědkyň a 

vědců a jejím vztahováním se k jednotlivým typům ideálu vědeckého pracovníka nejen 

v případě zohledňování exkluzivních ideálů 2 a 3, nýbrž i v případě zohledňování inkluzivního 

ideálu 1. V obou případech odklon souvisí s reflexí strukturních podmínek vědecké práce. 

Rozdíl však spočívá v tom, jaké aspekty těchto podmínek byly tematizovány, jak byly tyto 

podmínky nahlíženy a jak se tento úhel pohledu projevoval v jejich vědeckých identitách. Lidé, 

kteří si ideálního vědeckého pracovníka spojovali s typem 2 a 3, se soustředili především na 

vliv strukturních podmínek na život jednotlivce, zatímco lidé, kteří se vztahovali k ideálnímu 

typu 1, zohledňovali zejména vliv strukturních podmínek na vědeckou práci jako takovou.  

Osoby, které se významně vztahovaly k humanistickému ideálu 1, vstupovaly do doktorského 

studia se silnou vědeckou identitou, která byla integrální součástí jejich osobní identity. Měly 

silný pozitivní vztah k vědecké profesi, který pramenil (kromě samotného potěšení z badatelské 

činnosti) z představy jejích „vyšších“ cílů. Stávající strukturní podmínky, především systém 

hodnocení vědecké práce, jsou však podle nich v rozporu s těmito cíli, a tedy s ideálem 1, neboť 

upozaďují význam obsahu vědecké práce a namísto toho upřednostňují prázdný formalismus. 

Od vědecké profesní dráhy se pak tito lidé neodkláněli proto, že by si nepřipadali jako „správní 

vědci“, nýbrž naopak proto, že stávající podmínky podle nich neumožňují „správným vědcům“, 

jakými se cítili být, naplňovat cíle vědecké profese. Vědeckou identitu si tedy udrželi i po 

odklonu od vědecké profesní dráhy. Odklon byl přitom spojen se silnou negativní emocí právě 

kvůli zklamání z fungování akademického prostředí. Zároveň však nebyl vnímán jako nutně 

definitivní, neboť lidé, kteří si udrželi silnou vědeckou identitu, nepochybovali o svých 

schopnostech uspět v současném systému, kdyby chtěli. Nepochybovali o svých intelektuálních 

kapacitách a potenciálu významně přispívat k posunu oborové znalosti. Lze tedy říci, že se 

ztotožňovali i s ideálem vědce vizionáře (ideál 2). Ve výjimečnějších případech, kdy lidé, kteří 

se vztahovali primárně k ideálu 1 a vstupovali do doktorského studia se silnou vědeckou 

identitou, tuto vědeckou identitu ztratili, byla příčinou především proměna priorit ve vztahu 
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k práci. Tito lidé začali cítit silnou potřebu navázat svoji práci na konkrétnější a krátkodobější 

cíle, jejichž plnění přináší rychlejší uspokojení z jejich práce, než jaké nabízí základní výzkum. 

Osoby, které tematizovaly především ideály vědeckého pracovníka 2 a 3 a jejich neztotožnění 

se s nimi, často vstupovaly do doktorského studia bez konkrétnějších či jakýchkoli ideálů o 

vědecké profesi. Věda byla vnímána především jako zábavná práce a vědecká identita nebyla 

integrální součástí jejich osobní identity, proto jsem jejich plánovanou vědeckou identitu 

označila jako slabou. Strukturní podmínky vědecké práce proto nebyly kritizovány 

z ideologických (idealistických) pozic, nýbrž byly spíše nekriticky přijímány jako dané - takto 

vypadají podmínky práce ve vědě a je na zhodnocení každého jednotlivce, zda mu vyhovují, 

případně zda v nich dokáže uspět. Tito lidé neměli nějakou původní idealistickou představu, 

s níž by srovnávali postupně poznávanou realitu. Spíše postupně poznávali strukturní 

podmínky, na jejichž základě si konstruovali představy normativních ideálů vědecké profese, a 

na tomto základě vysvětlovali, proč se sami pro výkon vědecké profese „nehodí“, proč nejsou 

těmi „správnými vědci“. 

Ne všechny odklony od vědecké profesní dráhy v mém vzorku souvisely se vztahováním se 

k vlastní vědecké identitě, s jejím srovnáváním s normativními představami o „správných 

vědcích“ a vyhodnocování realizace vlastní vědecké identity v současném systému 

akademického prostředí. Část komunikačních partnerek a partnerů si vědeckou identitu nikdy 

nerozvinula. Vstup do doktorského studia si nespojovala s představou výkonu vědecké profese. 

Ta byla vždy jen jednou z mnoha dalších možností profesního uplatnění. Rozhodnutí po získání 

doktorátu nenastoupit na vědecké pozice nebo ne na celý úvazek je u takových osob spojeno 

s postupnou konkretizací představ o fungování vědecké práce a souběžným vyhodnocováním 

aktuálních priorit ve vztahu k práci obecně a nacházením možností pro jejich lepší realizaci 

mimo vědu. Budoucí plný nebo částečný návrat k akademické práci přitom není vylučován, 

pokud se objeví zajímavé pracovní příležitosti a pracovní podmínky budou shledány jako 

v souladu s aktuálními potřebami a prioritami. 

Zároveň i některé účastnice a účastníci výzkumu, kteří výrazně tematizovali své vědecké 

identity ve vztahu k odklonu od vědecké profesní dráhy, zmiňovali i další důvody, které 

k odklonu přispěly. Zejména byla zmiňována nespokojenost s institucionální kulturou, 

respektive zacházením se zaměstnanci, ekonomickou nestabilitou a výší platu. Nutno však 

poznamenat, že ekonomické aspekty práce byly vyzdvihovány jen v ojedinělých případech, kdy 

zaměstnání v soukromém sektoru přinášelo mnohonásobně vyšší plat než vědecká práce, 
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k čemuž docházelo zejména v případě osob z aktuálně velmi lukrativních oborů spojených s IT. 

Někteří přírodovědci z bohatších výzkumných ústavů naopak vyzdvihovali, že jejich platy 

v soukromém sektoru se několik let po odchodu z vědy pohybovaly na podobné úrovni jako ve 

vědě. 

Pro rozvoj a udržení si vědecké identity se tedy jeví být klíčové, s jakou představou vědecké 

profese lidé do vědy vstupují, tedy s jakou představou se hlásí do doktorského studia, s jakými 

ideály vědecké profese jsou konfrontováni, jak se k nim vztahují, a jak jsou strukturní podmínky 

vědecké práce v ne/souladu s jejich prioritami ve vztahu k práci obecně. „Pobyt“ ve vědě 

v doktorské a postdoktorské fázi se přitom nejeví být zásadní pro rozvoj silné vědecké identity. 

Tato mívá kořeny na nižších stupních vzdělávání a ve zmíněné fázi spíše prochází určitou 

„zkouškou trvanlivosti“ tváří v tvář strukturním podmínkám výkonu vědecké profese. Toto 

období se jeví naopak jako zásadní pro rozvoj slabé vědecké identity, případně jiné než vědecké 

identity. Obecně se však zdá mít toto období spíše negativní dopad na rozvoj vědecké identity 

jednotlivců, neboť v něm dochází buď jen k zachování původního stavu (u osob s původní 

silnou vědeckou identitou) nebo k postupnému slábnutí až vytrácení vědecké identity (u osob s 

původní slabou vědeckou identitou), případně k nastartování vývoje vědecké identity vůbec 

nedojde (u osob s původní profesně nevyhraněnou identitou). Samozřejmě je třeba vzít v potaz, 

že můj vzorek obsahuje jen osoby, které se v této fázi odklonily od vědecké profesní dráhy, a 

tudíž nemůže vypovídat o rozvoji vědeckých identit u osob, které ve vědě zůstaly. Nicméně 

profesní identity, respektive rozvoj, ztráta či udržení si vědecké identity a její rysy, se ukazují 

být významné pro porozumění odklonu od vědecké profesní dráhy právě v této fázi. V mém 

vzorku ztráta vědecké identity nebyla samotným důvodem odchodu, ale přispěla k němu, 

přičemž ztráta vědecké identity souvisela s pracovními podmínkami ve vědě. V případě silné 

vědecké identity bylo udržení si identity důvodem odchodu. 

Výše zmíněné ideály 2 a 3 jsou do jisté míry spojené s reformami vědeckého prostředí a 

současným diskurzem excelence. Zde je přitom třeba upozornit, že tento diskurz, zdá se, 

nepřispívá k rozvoji a udržení si silné vědecké identity, která je součástí osobní identity 

jednotlivců, neboť sám o sobě nečiní vědeckou profesi atraktivní. Podmínkou rozvoje silné 

vědecké identity se zdá být humanistický ideál (ideál 1), který odkazuje k obecnějším cílům 

vědecké práce, k představám o roli vědy ve společnosti. Tento ideál působí silně motivačně, 

neboť dodává hlubší smysl vlastní badatelské činnosti jednotlivců, zasazuje ji do širšího 

společenského rámce. Naproti tomu diskurz excelence s typickým důrazem na individuální 

výkon takto motivačně sám o sobě nefunguje. Za prvé nemůže stát u zrodu vědecké identity, 
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neboť je přímo svázán s formálními pravidly hodnocení vědecké práce, tedy s něčím, s čím se 

jedinec začne seznamovat až ve chvíli, kdy ve vědě začne působit, ne dříve, na rozdíl od 

humanistického ideálu, s nímž se může setkat již v dětství či dospívání. Diskurz excelence tedy 

může fungovat jen jako korektiv či doplnění původních představ o cílech a podobě vědecké 

profese. Za druhé „excelentní“ pracovní výkon (ve smyslu pozitivně oceněný formálním 

systémem hodnocení) sám o sobě není dostatečně důležitým cílem na to, aby vytvářel pocit 

smysluplnosti vlastní práce a motivoval k vědecké profesní dráze. Excelence jako cíl vědecké 

práce nepřesahuje hranice vědy, hranice akademické sféry. Proto může vytvářet, a jak ukazuje 

můj výzkum, také vytváří, pocit dělání „vědy pro vědu“. Konkrétní podoba systému hodnocení 

a financování vědecké práce tento pocit podporuje, neboť vede na institucionální rovině k 

upozaďování zájmu o obsah vědecké práce a zdůrazňuje naopak plnění (a kontrolu) formálních 

kvantifikovatelných výstupů vědecké práce, zejména tedy publikací. Diskurz excelence jakoby 

se odpoutal od humanistických ideálů a v praxi se přetavil do důrazu na impakt faktor 

vědeckých článků a dosažení vedoucích vědeckých pozic.  

Výše popsané odlišnosti ve vývoji a pojetí vědeckých identit a v jejich vztahu k odklonu se 

přitom zdají mít významné oborové a genderové aspekty, jak tato kapitola také naznačila. 

Podrobněji se jim budu věnovat v následující kapitole. 

 

5.5 Vliv oboru a genderu na vývoj konstrukce profesních identit 

V předchozí kapitole jsem představila, jak si lidé konstruují vědecké a jiné profesní identity a 

jak se na obecné rovině promítá tato konstrukce profesní identity do jejich konstrukce příběhu 

odklonu od vědecké profesní dráhy. Nyní se podrobněji zaměřím na to, jak se do tohoto vývoje 

promítají specifika vědních oblastí a gender. 

Předchozí kapitola naznačila, že na vývoj vědecké identity mají zásadní vliv vnímané struktury 

příležitostí pro rozvoj vědecké profesní dráhy, které mají významná oborová specifika 

související se sociálními rysy jednotlivých oborů, respektive oborových oblastí. Struktury 

příležitostí i sociální rysy oborů se přitom promítají do normativních představ o ideálních 

vědeckých pracovnících a dohromady vytváří odlišnou míru inkluzivity a exkluzivity vědecké 

profese a vědeckých identit, která má významné genderové aspekty, zejména vzhledem 

k vnímaným osobním horizontům jednání, které ovlivňují percepci struktur příležitostí. Obecně 

se však zdá být vývoj vědecké identity úžeji navázán na obor než na gender, jak nyní vysvětlím. 
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Z předchozí kapitoly vyplynulo, že účastnice a účastníci výzkumu vnímají ve vztahu 

k formování představy výzkumné profese a počáteční konstrukci i následnému vývoji vlastní 

vědecké identity oborově specifické nároky jako důležitější než specifické nároky spojené 

s genderovými rolemi. Nicméně to, jak se ve svých vyprávěních vztahují k oborovým 

specifikům, poukazuje na odlišné dopady genderových dynamik v oblasti SSH a STEM. Při 

vstupu do vědy, který bývá výrazně navázán na zájem o obor a badatelskou činnost spíše než 

na konkrétní představy o kritériích výkonu vědecké profese, se neobjevují výrazné genderové 

odlišnosti v konstrukci plánované vědecké identity. Postupem času během doktorské a 

postdoktorské fáze však lidé začínají poznávat struktury příležitostí pro vědeckou profesní 

dráhu, které mají výrazná oborová specifika a tato specifika následně posilují roli genderu ve 

vývoji vědecké identity začínajících vědkyň a vědců. 

 

5.5.1 Oblast SSH 

Vývoj vědecké identity je významně ovlivněn představou ideálního vědeckého pracovníka. 

Tato představa nabývá v oblasti sociálních a humanitních věd na jedné straně a v oblasti 

přírodních a technických věd na druhé straně odlišné podoby. Tyto odlišnosti se zdají souviset 

se sociálními rysy vědecké produkce v těchto oborových oblastech, které vytvářejí specifické 

struktury příležitostí pro rozvoj vědeckých kariér a konstrukci vědecké identity. 

Ve výpovědích osob z oblasti SSH nenabývala vědecká profese a představa ideálního vědce 

konkrétnějších kontur. Vyznačovala se naopak rozvolněností. Tato rozvolněnost či rozmlženost 

souvisela zejména s tím, že v této vědní oblasti nebyla představa ideálního vědce přímo 

navázána na formální kritéria výkonu vědecké profese, nýbrž se soustředila spíše na vztah k 

cílům vědecké práce a schopnost přibližovat se těmto cílům prostřednictvím tvůrčí analytické 

práce. Představa ideálního vědce v této oblasti tedy splývala s výše popsaným humanistickým 

ideálem (ideál 1), který působí spíše inkluzivně, neboť nevyžaduje upozadění ostatních 

(nevědeckých, nepracovních) částí identity jednotlivce, neklade nároky na pozici vědecké práce 

v rámci celého jeho života. Je tedy možné říci, že představa vědecké profese v oblasti SSH je 

také spíše inkluzivní. Ideální sociální a humanitní vědec se vyznačuje zvídavým a analytickým 

přístupem ke světu, který chce pomáhat zlepšovat prostřednictvím rozvoje oborové znalosti, 

která může přispět k řešení společenských problémů. Inkluzivita a nenavázanost na formální 

kritéria také nejspíš souvisí s tím, že samotné ztotožňování se či neztotožňování se s představou 
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„správného vědeckého pracovníka“ nebylo pro osoby z oblasti SSH významným tématem ve 

vztahu k odklonu od vědecké profesní dráhy.  

Inkluzivita představy vědecké profese souvisí se spíše méně standardizovanou či méně rigidní 

strukturou vědecké profesní dráhy. Oproti situaci v oblasti STEM byly vědecké profesní dráhy 

v oblasti SSH vnímány jako více fluidní, tedy umožňující průběžné a částečné vstupy, odchody 

a návraty k vědecké práci. To zřejmě souvisí s odlišnou sociální dimenzí vědecké práce těchto 

oblastí, jak o ní hovoří Becher a Trowler (viz 3.2 Zohlednění oboru ve výzkumu akademických 

identit), která ovlivňuje struktury příležitostí výkonu vědecké profese. V tomto směru se zdá 

být zásadní vymezení výzkumných témat a související rychlost zastarávání vědecké znalosti. 

Oblast SSH, jakožto naplňující rysy rurálních oborů, se vyznačuje spíše širším komplexnějším 

záběrem výzkumných témat, která jsou zpracovávána a dále rozpracovávána v dlouhodobějších 

časových horizontech. Komplexnost záběru si dále vyžaduje publikaci výzkumných zjištění 

formou nejen delších článků, ale také knih. Publikační činnost má z tohoto důvodu nižší 

frekvenci než v oblasti STEM, což způsobuje také pomalejší zastarávání vědecké znalosti a 

zároveň umožňuje se i po letech strávených mimo výzkum v dosavadním vývoji výzkumu 

určitého tématu poměrně rychle zorientovat. Proto také lidé z oblasti SSH na rozdíl od těch ze 

STEM nevnímali návrat k vědecké práci tak často jako nereálný. Tato povaha výzkumných 

témat a publikační praxe také usnadňuje průběžné výraznější změny výzkumného zaměření 

jednotlivců, tedy posun k tématům, která jsou poměrně vzdálená těm, kterým se věnovali 

v minulosti. Pokud tedy člověk na čas výzkumnou činnost přeruší, může se následně snáze 

zapojit i do tematicky nově zaměřených výzkumných projektů. Jelikož v oborech rurálního typu 

stojí výzkumná témata sama o sobě, ocitá se totiž takový člověk do určité míry v podobné 

situaci jako ostatní členové výzkumného týmu, kteří si musí k tématu provést rešerši a 

zorientovat se ve stavu současného poznání. Možnost návratu usnadňuje také spíše 

individuálnější povaha vědecké práce probíhající běžně ve spíše menších týmech. Jednotlivec 

si tedy i po pauze může sám formulovat výzkumný projekt a žádat o jeho financování v rámci 

grantové soutěže. Jednotlivec či menší tým může zpracovat celé téma, celý výzkumný projekt 

nebo jeho podstatnou část.101 

V SSH oblasti je přitom možné se k vědecké činnosti vrátit nejen po delší pauze, nýbrž i setrvat 

nebo navrátit se jen částečně, na částečný úvazek, a zároveň se věnovat i jiné profesní činnosti, 

 
101 Stöckelová a Linková (2009: 29) upozorňují, že i když se na některé sociálně-vědní instituci přiblíží 

organizace výzkumu podobě spolupráce v přírodních vědách, jedná se spíše o formální nastavení a 

vědecká práce probíhá stále spíše samostatně.  
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včetně té v jiném sektoru, což dále rozvolňuje obraz vědecké profese a normativní vědecké 

identity. Toto umožňuje nejen zmíněná nižší rychlost vědecké produkce usnadňující orientaci 

v aktuálním stavu oborové znalosti, nýbrž i samotná povaha výzkumné práce, tedy sběru a 

analýzy dat. Jednak nepodléhá výrazně rychlým proměnám vlivem technologického pokroku a 

jednak se vyznačuje poměrně velkou mírou časové flexibility díky menší svázanosti s fyzickým 

místem výzkumu, případně časováním vytváření dat, na rozdíl od oblasti STEM, zejména 

pak oblasti biověd, kde je vědecká práce svazována jak umístěním do laboratoře, tak časováním 

experimentů podle růstu buněk.  

K větší rozvolněnosti představy ideálního vědeckého pracovníka, případně k nesouhlasu s tím, 

že by existoval nějaký jeden „správný“ typ vědce, nejspíš přispívá vedle spíše individuálnější 

povahy vědecké práce, která vytváří velkou heterogenitu z hlediska přístupů k výzkumu, i 

obecně divergentní povaha oborů rurálního typu, tedy ideologická heterogenita. Juniorní vědci 

a vědkyně tak kolem sebe vnímají velmi rozmanité vzory seniorních vědců a vědkyň, s nimiž 

se mohou ztotožnit. Rozmanitost přístupů navíc bývá vnímána i jako pozitivum, neboť 

umožňuje komplexnější uchopení tématu. To byla také jedna z hlavních příčin negativních 

reakcí na moji otázku po představě „správného vědce“. Individuálnější povaha výzkumné práce 

a spíše méně standardizovaná podoba vědeckých kariér, než je tomu v oblasti STEM (viz níže), 

nevytváří představu jedné konkrétnější podoby ideálního vědce, neříká, jaký by měl člověk být, 

aby mohl nebo měl ve vědě zůstat.  

Z výše řečeného vyplývá, že na míru inkluzivity představy vědecké profese mají zásadní vliv 

podmínky výkonu vědecké profese. Zde je třeba upozornit, že tyto podmínky vychází nejen ze 

sociální dimenze vědecké práce, nýbrž i z nastavení národního systému vědy. Velká míra 

nevyhraněnosti, a tedy inkluzivity představy ideálního vědeckého pracovníka v oblasti SSH, 

s níž jsem se v mém výzkumu setkala, pravděpodobně souvisí i se specifickými rysy podmínek 

vědecké práce a rozjezdu vědeckých kariér v této oblasti v ČR. Jak bylo uvedeno výše, v oblasti 

SSH v ČR není na rozdíl od oblasti STEM rozšířeným standardem zaměstnávání doktorandů 

na výzkumných projektech, které by byly součástí jejich dizertačního projektu a doktorandská 

stipendia zároveň nestačí na pokrytí životních nákladů, takže doktorandi běžně musí pracovat 

mimo vysokou školu.102 Doktorandi se tak více nezapojují do chodu výzkumných pracovišť a 

 
102 Většina českých doktorandů dostává stipendium, jehož výše nepokrývá jejich životní výdaje (Fischer 

and Vltavská 2014: 71). V oblasti SSH přitom není běžné zaměstnávat doktorandy ve větší míře na 

grantových projektech školitelů. Mnoho doktorandů proto vedle doktorského studia pracuje 

v zaměstnáních, která nesouvisí s jejich dizertační projektem (na toto upozorňovaly již Stöckelová a 

Linková 2009: 29). 
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oborové komunity. Nejsou v užším každodenním kontaktu se seniorními vědci. Podmínky 

doktorského studia tedy v podstatě neumožňují plný vstup do vědecké profese, neboť 

neumožňují doktorandům plně se soustředit na vědeckou činnost a spolupracovat s jinými 

vědci. Navíc v českém vědeckém prostředí obecně nejsou rozvinuty HR politiky, takže instituce 

se nesnaží aktivně podporovat efektivní vedení vědecké práce a směřování vědeckého rozvoje 

doktorandů (Cidlinská, Fárová, Maříková, Szénássy 2018). Inkluzivita, respektive velká 

neurčitost představy vědecké profese, tak může souviset v případě osob, které se odklonily od 

vědecké dráhy již na jejím začátku, s nedostatečně intenzivním zapojením do vědecké práce, 

tedy spíše s málo intenzivní socializací do vědecké profese, která zapříčiňuje, že nevědí, co se 

od vědeckých pracovníků očekává, a tudíž je pro ně obtížné také definovat „správného vědce“ 

(k tomu např. i Cidlinská 2018).103 Pokud již nějaký popis správného vědce uváděli, sestával 

vedle zaměření na cíle vědecké práce z popisu činností, kterým se věnuje (například psaní 

vlivných knih a článků, podpora studujících) a z postavení ve vědecké komunitě, tedy reputace, 

která se projevovala například pozvánkami na klíčové konference. Tento obraz tedy spíše nebyl 

spojován s konkrétními osobnostními rysy. Tato skutečnost může být dále spojena i s tím, že 

kvůli méně úzkému kontaktu se seniorními vědkyněmi a vědci nemají začínající vědkyně a 

vědci, obzvláště doktorandi, možnost dozvědět se více o osobním životě svých školitelů a 

nadřízených a jejich osobním přístupu k vědecké profesi. Mají tedy oproti začínajícím vědcům 

v oblasti STEM méně příležitostí seznámit se s explicitními a implicitními očekáváními 

spojenými s představou „správného“ představitele vědecké profese a nespojují si představu 

„správného vědce“ s konkrétními osobními charakteristikami a spíše zohledňují to, jak je 

vědecká práce jednotlivce oceňována a využívána v oborové komunitě. 

Domněnku, že možnost plně se soustředit na vědeckou práci je pro vývoj vědecké identity 

důležitá, se zdá potvrzovat i skutečnost, že v mém vzorku měli silnou vědeckou identitu jen 

lidé, kteří byli plně zapojeni do života akademických pracovišť a nepracovali během 

 
103 To se projevuje v mentoringovém programu, kde je patrný rozdíl v potřebách doktorandů a 

postdoktorandů v oblasti SSH a STEM. Zatímco v oblasti STEM mají mentees jasnou představu, co pro 

rozjezd vědecké kariéry potřebují, tedy jaká formální kritéria musí splnit (například publikace s patřičně 

vysokým impakt faktorem, zahraniční stáže, granty), aby se posouvali po vědeckém kariérním žebříčku, 

a od toho se odvíjí jejich mentoringové plány, v oblasti SSH mentees spíše tápou. Cítí totiž nejistotu 

nejen ohledně neformálních pravidel rozvoje vědecké dráhy, nýbrž i ohledně těch formálních. Od 

programu následně očekávají, že jim pomůže se v systému akademických kariér lépe zorientovat, aby 

si mohli ujasnit, na co se soustředit za účelem zdárného rozvoje vlastní vědecké profesní dráhy. Když 

byli dotázáni, co si představí, když se řekne „správný vědec“, bylo pro ně obtížné odpovědět a někteří 

uváděli, že od mentoringového programu očekávali, že jim pomůže tuto otázku zodpovědět (Cidlinská 

2018). 
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doktorského studia na větší úvazek mimo akademickou sféru.104 Výrazná rozvolněnost 

představy vědecké profese v oblasti SSH tak může zároveň poukazovat i na určitou překážku 

pro rozvoj vědecké identity a spolu s tím akademických ambicí u začínajících vědkyň a vědců 

v této oblasti.  

Zároveň samotná rozvolněnost akademických drah v oblasti SSH v ČR může souviset i 

s podfinancováním této oblasti, která způsobuje nízké platy (Vohlídalová 2018), a s nimi 

spojenou potřebu i seniorních vědců věnovat se příležitostně či kontinuálně i práci v jiném 

sektoru, a velkou pracovní prekaritu spojenou s potřebou kumulovat částečné úvazky na 

grantových projektech. Podmínky vědecké práce v oblasti SSH tedy činí vědecké profesní 

dráhy ne nutně dobrovolně spíše rozmanité a méně lineární než v oblasti STEM. Začínající 

vědkyně a vědci se tak spíše běžně nesetkávají se seniorními vědci, kteří by měli identickou či 

velmi podobnou kariérní dráhu. Inkluzivita představy vědecké profese pramenící částečně 

z neuspokojivých struktur příležitostí vědecké práce a rozvoje vědecké profesní dráhy tak může 

být do určité míry „znouzectností“. Lze přitom předpokládat, že v zemích, kde je i v oblasti 

SSH vědecká profesní dráha více standardizovaná a tedy rigidizovaná, jako je tomu například 

v Německu, bude i představa ideálního vědeckého pracovníka nabývat více exkluzivních rysů. 

Významnou informací však zůstává, že právě nastavení pracovních podmínek má zásadní 

dopady na konstrukci vědecké identity začínajících vědkyň a vědců. Pro české začínající 

vědkyně a vědce v oblasti SSH tedy na jednu stranu působí vědecká profese pracovně spíše 

inkluzivně, nemají pocit, že by z nějakého důvodu byli a priori vyloučeni, ale na druhou stranu 

nemají příliš konkrétní představu, co tato profese zahrnuje a co přesně by měli udělat pro to, 

aby se stali vědci. Ukazuje se tak, jak je pro budování silné profesní identity důležitá i fyzická 

spjatost s profesní komunitou, jak o tom hovořili v souvislosti s proměnou studentských identit 

v anglosaském prostředí v kontextu masifikace vysokoškolského vzdělávání Brennan a Patel 

(2008). Zdá se, že sociální a humanitní začínající vědkyně a vědci se ocitají v podobné situaci 

jako vysokoškolští studující, kteří nestudují uzavřeni v kampusech a běžně při studiu pracují, 

čímž dochází k oslabování či nerozvinutí jejich identity spjaté s institucí. Podobně začínající 

vědkyně a vědci z oblasti SSH si nerozvíjí v současných podmínkách silnější vědeckou identitu. 

 
104 V již zmíněném mentoringovém programu existoval mezi mentees z oblasti SSH a STEM také rozdíl 

v tom, zda sami o sobě hovořili jako vědcích. Zatímco doktorandi z oblasti STEM o sobě automaticky 

hovoří jako o začínajících vědcích či výzkumnících, doktorandi z oblasti SSH se takto většinou sami 

neoznačují. Jedna mentee například uvedla, že o sobě jako o vědkyni začala hovořit až ve chvíli, kdy 

získala pracovní místo na výzkumném ústavu spojené i s fyzickým pracovním místem v kanceláři. Do 

té doby o sobě hovořila jako o studentce (Cidlinská 2018). 
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5.5.2 Oblast STEM 

Představa vědecké profese u osob z oblasti STEM se od té u osob z oblasti SSH výrazně lišila. 

Měla totiž poměrně konkrétní obrysy vycházející z formálních kritérií rozvoje akademické 

kariéry. Ideální vědecký pracovník v podstatě splňuje aktuální nároky na vedoucího týmu, 

„group leadera“. Tato skutečnost se zdá souviset jak se strukturami (pracovních) příležitostí, 

tak se sociálními rysy vědecké produkce v této oblasti, které se promítají do konstrukce ideálu 

vědeckého pracovníka, v němž se spojuje výše definovaný ideál vizionáře s vůdčími ambicemi 

(ideál 2) a mnišský ideál vědce, který svůj život obětuje vědě (ideál 3). Výrazná exkluzivita 

těchto ideálů související se specifickými ambicemi a intelektuální kapacitou, a především 

s postavením vědy v životě jednotlivce, které si vyžaduje upozadění jiných než pracovních částí 

jeho osobní identity, a jejich svázanost se strukturami pracovních příležitostí pro vědecké 

kariéry v této oblasti zároveň znamená, že neztotožnění se s nimi přispívá k odklonu od vědecké 

profesní dráhy. 

Splývání představy ideálního vědce s parametry vedoucího vědeckého pracovníka v oblasti 

STEM souvisí s rigidnější strukturou vědeckých kariér a vědeckých pracovišť, z níž postupně 

mizí pracovní pozice seniorních řadových (nevedoucích) vědeckých pracovníků (Linková a 

Červinková 2013), s nimiž se stále setkáváme v oblasti SSH.105 Pokud se tedy jedinec chce 

věnovat vědecké profesi, měl by být schopen a ochoten stát se vedoucím týmu s vlastním 

výzkumným programem. To, jaká jsou kritéria dosažení vedoucí pozice, souvisí do značné 

míry právě se sociálními rysy vědecké produkce v oborech urbánního typu, jak je definují 

Becher a Trowler (2001), když sledují podstatu a škálu řešených problémů a vzorce 

komunikace, respektive publikační kulturu. Ve vztahu k představě ideálního vědeckého 

pracovníka se zdají být důležité zejména role vědecké samostatnosti, rychlost zastarávání 

vědecké znalosti a její internacionalita.  

Pro obory urbánního typu je typické užší pole výzkumného záběru. Výzkumná témata nestojí 

sama o sobě, nýbrž jsou dále dělena na úzce vymezená podtémata. Jednotliví vědečtí 

pracovníci, včetně doktorandů, se pak věnují právě těmto podtématům. Schopností vedoucího 

 
105 Z hlediska výhledu na vlastní akademickou dráhu je přitom zásadní, že postdoktorské pozice jsou 

klasifikovány jako juniorské (poststudijní) a proto krátkodobé a určené pro „mladé“. Být doživotním 

postdokem je proto vnímáno jako nesprávné. Jedná se o a priori přechodnou pozici mezi studentem a 

seniorním vědeckým pracovníkem. Přechod mezi postdoktorskou a stabilní pracovní pozicí je tedy 

velmi konkurenční. Vyžaduje maximální soustředění se na pracovní výkon a nevytváří mnoho prostoru 

pro naplnění svého života něčím jiným než prací, takže v důsledku dochází k potlačení ostatních částí 

osobní identity a obětování se vědě. 
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je nahlédnout komplexnější souvislosti těchto podtémat, zasadit je do nových kontextů a 

vytvořit z nich nový širší celek v podobě nového výzkumného programu, který v sobě nese 

potenciál výrazného posunu oborové znalosti, což si vyžaduje nejen určitý stupeň seniority, 

tedy orientace v oboru, nýbrž především specifickou intelektuální kapacitu, která umožňuje 

formulaci originálních výzkumných směrů, tedy vědeckou samostatnost. Ostatní členové 

vědeckých týmů jsou do určité míry vědecky nesamostatní, neboť jsou závislí na vedoucím, 

jejich výzkum se pohybuje v širším rámci, který vymezil někdo jiný. Toto je nejviditelnější 

v experimentálních oborech, pro které jsou charakteristické větší výzkumné týmy, v nichž 

juniorní vědečtí pracovníci, včetně studujících, zpracovávají každý jednu poměrně úzce 

vymezenou část výzkumného projektu, přičemž jejich výzkumnou otázku, jejich výzkumný 

úkol, definoval jejich vedoucí podle vztahu k hlavnímu cíli jeho výzkumného projektu. 

Organizace takových týmů je tedy výrazně hierarchická, role jednotlivých členů týmů jsou 

jasně vymezeny v intencích podřízenosti (závislosti) a nadřízenosti (samostatnosti). Schopnost 

výzkumné samostatnosti je tedy jedním z hlavních, protože nezbytných, rysů ideálního jakožto 

vedoucího vědeckého pracovníka, který splývá s ideálem 2, vědce vizionáře s vůdčími 

ambicemi.  

Kromě zmíněné intelektuální kapacity je však podmínkou dosažení vedoucí pozice také 

extrémní časové nasazení, což souvisí s rychlostí zastarávání znalosti v urbánních oborech a 

související obrovskou soutěživostí. Skutečnost, že v urbánních oborech jsou výzkumná témata 

běžně dělena na úžeji vymezená podtémata, umožňuje větší stručnost vědeckých publikací, 

jimiž jsou typicky vědecké články, které bývají výrazně kratší než články v rurálních oborech, 

pro které jsou typické i knižní publikace. Zároveň skutečnost, že témata jsou užší a 

kumulativního charakteru zvyšuje také frekvenci, tedy rychlost publikování výzkumných 

výsledků. Rychlost publikování výsledků je pro urbánní obory klíčová, neboť souvisí i 

s důrazem na prvenství, který zase souvisí s globálností urbánních oborů, tedy se skutečností, 

že výsledky výzkumu jsou platné celosvětově, neboť se týkají odhalování fungování přírodních 

zákonů či vývoje technologií. Tím se liší od oborů rurálních, které se často zabývají i 

významnými lokálními tématy. Úspěch v mezinárodní soutěži o prvenství podmiňuje další 

vědecké a kariérní příležitosti, zejména získávání finančních zdrojů na vlastní výzkum. 

Vědecká dráha v této oblasti tedy nevytváří prostor pro zpomalení či pauzy. Výrazně 

internacionální rozměr výzkumu také posiluje tlak na dlouhodobou mezinárodní akademickou 

mobilitu, jejíž absolvování má jednak zaručit větší přehled o oborovém dění a také schopnost 

obstát v mezinárodní konkurenci, která má být prokázána hned z kraje vědecké dráhy. Všechny 
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tyto sociální rysy vědecké produkce v oblasti STEM vedou ke konstrukci ideálu vědeckého 

pracovníka, pro kterého má vědecká práce v jeho životě prioritní postavení, případně se jí plně 

obětuje, tak jak to definuje mnišský ideál (ideál 3). Na souvislost konstrukce vědecké identity 

spojené s ideálem 3 s rychlostí vědecké produkce poukazuje i skutečnost, že v oborech, které 

jsou z hlediska produkce výzkumné a publikační nejrychlejší (tedy zejména v oblasti 

biochemie), byl tento ideál nejvíce akcentován, zatímco v konstrukci vědeckých identit 

v oblasti SSH téměř nefiguroval.  

Představa vědecké profese v oblasti STEM má tedy jasné kontury, které z ní zároveň činí nutně 

práci na plný úvazek nevytvářející běžně příležitosti pro pouze částečné zapojení či návrat po 

delší pauze. Částečné zapojení znesnadňuje především potřeba fyzické přítomnosti na 

pracovišti a časová náročnost spojená jednak s důrazem na rychlost generace vědeckých 

výstupů, jednak s potřebou udržovat si přehled o nejaktuálnějším dění v oboru. Návrat po delší 

pauze je velmi náročný až nemožný právě z důvodu rychlého zastarávání oborové znalosti, 

které činí zorientování se ve vývoji oboru po delší době velmi obtížným. Proto je také odklon 

od vědecké profesní dráhy častěji vnímán jako spíše definitivní.  

K větší konkrétnosti představy ideálního vědeckého pracovníka v oblasti STEM přispívá 

nejspíš také obecně konvergentní povaha oborů urbánního typu, tedy výrazná kolektivita a 

manifestace společné identity daná i spíše týmovou povahou výzkumné práce. Ta zároveň 

vytváří specifické strukturní podmínky pro rozjezd vědecké dráhy a vývoj konstrukce vlastní 

vědecké identity. Nezbytnost práce doktorandů, případně i studujících nižších stupňů, a 

postdoktorandů pro realizaci výzkumných projektů seniorních vědeckých pracovníků vede 

k častějšímu zapojování studujících do výzkumu, než je běžné v SSH oblasti. Tato skutečnost 

má pozitivní dopad na rozvoj počáteční (plánované) vědecké identity, neboť lidé si již během 

studia utvoří konkrétnější představu o povaze vědecké práce. Postupem času však bližší 

seznamování se se strukturami příležitostí pro práci ve vědě vede k vytrácení vlastní vědecké 

identity právě vlivem srovnávání se s představou ideálního vědeckého pracovníka jakožto typu 

člověka splňujícího kritéria pro postup standardizovanou vědeckou kariérou. V tomto směru 

hrají zásadní roli i vedoucí, školitelé, s nimiž jsou začínající vědkyně a vědci v oblasti STEM 

na rozdíl od oblasti SSH v úzkém, mnohdy každodenním, kontaktu. Sehrávají roli vzorů 

seniorních vědeckých pracovníků a jejich vlastní kariérní historie a přístup k vědecké práci tuto 

představu ideálního vědce, se všemi formálními i neformálními rysy, výrazně ovlivňují. 

Konstrukce vědecké identity v oblasti STEM tedy na rozdíl od oblasti SSH prochází častěji 

výraznější proměnou. Nejdříve struktury příležitostí rozjezdu vědecké dráhy pomáhají vůbec si 
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vědeckou identitu vytvořit, ale následně jí nastaví jasné hranice, respektive překážky dalšího 

rozvoje, neboť jasně vytyčí, jaký typ člověka má možnost se dále vědecké práci věnovat.  

Lidé z oblasti STEM častěji zmiňují formální požadavky na postup vědeckou drahou a je 

zřejmé, že jsou s nimi dobře obeznámeni. Lidé z oblasti SSH je spíše nezmiňovali. Toto 

potvrzuje výstupy mého výzkumu mezi mentees mentoringového programu, v němž ženy 

z oblasti STEM měly jasnou představu, co musí splnit, čeho musí dosáhnout (jaké typy 

publikací, stáží atp.), a od mentoringového programu očekávaly, že jim s tímto plněním 

pomůže, zatímco ženy z oblasti SSH se spíše potřebovaly zorientovat v obecném fungování 

vědeckého prostředí a postupně zjišťovat, co všechno musí udělat pro to, aby svou vědeckou 

dráhu úspěšně nastartovaly a mohly v ní pokračovat (Cidlinská 2018).  

 

5.5.3 Odlišné dopady reforem vědeckého prostředí na konstrukci vědeckých 

identit v oblasti SSH a oblasti STEM 

Souvislost představy ideálního vědeckého pracovníka, která ovlivňuje konstrukci vědeckých 

identit, se strukturními podmínkami vývoje vědeckých kariér, se zdá poukazovat také na 

odlišný vliv reforem vědeckého prostředí na konstrukci vědeckých identit a odklon od vědecké 

profesní dráhy v oblasti SSH a STEM. Tato odlišnost zřejmě souvisí částečně s odlišným 

vztahem těchto oblastí k daným reformám, a tedy k celkovému nastavení národních vědních 

politik. Ty jsou totiž dominantně ovlivňovány přírodními vědami, jakožto oblastí, v níž působí 

největší podíl vědkyň a vědců v ČR (Vohlídalová 2018), což se projevuje i v zastoupení 

přírodovědců v nejvýznamnějších politických orgánech, zejména v Radě pro výzkum, vývoj a 

inovace (viz 3.2 Zohlednění oboru ve výzkumu akademických identit). Současné nastavení 

fungování vědeckého prostředí tak do značné míry vychází ze standardů a logiky vědecké práce 

v této oblasti, tak jak byla popsána výše v souvislosti s rysy oborů urbánního typu (na to 

upozorňují i Becher a Trowler 2001). I když tedy směřují vědecké dráhy a spolu s nimi obraz 

ideálního vědeckého pracovníka k nebývalé rigidizaci, neodklání se od základních rysů 

vědecké práce v této oblasti. To posiluje vnímání těchto pravidel a spolu s nimi výrazně 

exkluzivního obrazu „správného vědce“ jako legitimních, obzvláště pak u začínajících vědkyň 

a vědců, kteří mají osobní zkušenost právě jen se stávajícím stavem, který tím spíše vnímají 

jako danost a jeho pravidla si silně internalizují. To bylo patrné z výpovědí účastnic a účastníků 

výzkumu, kteří se vůči těmto představám nijak kriticky nevymezovali a pokud se sami 

neztotožňovali s normativní představou správného vědce, považovali za nejen nevyhnutelné, 
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ale také za správné se vědecké profesní dráze nevěnovat. Kriticky se v oblasti STEM 

vymezovali jen lidé se silnou vědeckou identitou vycházející především z humanistického 

ideálu o roli vědy ve společnosti. Zároveň je však třeba připomenout, že reformované strukturní 

podmínky, zejména systém hodnocení vědecké práce, s nímž zmíněný normativní ideál vědce 

souvisí, byly hodnoceny jako spíše nelegitimní ve vztahu k cílům vědecké práce lidmi se silnou 

vědeckou identitou napříč oběma oblastmi.  

Naproti tomu lidé z oblasti SSH netematizovali v souvislosti s odklonem od vědecké profesní 

dráhy neztotožnění se s normativními představami správného vědce odpovídající ideálu 2 a 3 a 

obecně normativní představa správného vědce spojená s formálními nároky vědecké kariéry 

pro ně nebyla tématem. Případně se vůči legitimitě existence něčeho takového kriticky 

vymezovali, podobně jako vůči stávajícím pravidlům hodnocení vědecké práce, která vychází 

právě z charakteristik vědecké produkce v oblasti přírodních věd. Pro praxi vědecké produkce 

v oblasti SSH jsou totiž vnímána jako nevhodná a škodlivá již lidmi na začátku vědecké dráhy, 

včetně těch, kteří se explicitně nevztahovali k humanistickému ideálu vědce, a nevykazovali 

rysy osob se silnou vědeckou identitou. Z tohoto důvodu by bylo možné předpokládat, že 

v oblasti SSH ani do budoucna nedojde k výraznější rigidizaci a legitimizaci představy 

ideálního vědeckého pracovníka podobné té, s níž se setkáváme v oblasti STEM, která by 

významně ovlivňovala konstrukci vědeckých identit začínajících vědkyň a vědců, a to i přesto, 

že národní vědní politiky rozšiřují standardy oblasti STEM i na oblast SSH. Zároveň však není 

možné jednoduše říci, že reformy vědeckého prostředí výrazněji ovlivňují konstrukce 

vědeckých identit jen v oblasti STEM, neboť reformy mění i strukturní podmínky vědecké 

práce v oblasti SSH, které vytvářejí specifické struktury příležitostí začátku a dalšího rozvoje 

vědeckých kariér, a, jak bylo ukázáno výše, tyto mají nezanedbatelný dopad na vývoj 

vědeckých identit. 

Tato skutečnost opět otevírá otázku možné budoucí rigidizace normativní akademické identity 

v oblasti SSH. Jak totiž ukazuje výzkum Machovcové a kol. (2019) a naznačují výpovědi 

účastníků mého výzkumu, i v oblasti SSH začínají někteří vedoucí vědečtí pracovníci 

uplatňovat podobné nároky na pracovní výkon svých podřízených a odůvodňovat je podobným 

způsobem jako v oblasti STEM, což zřejmě souvisí s tím, že nehledě na oborové odlišnosti jsou 

i v oblasti SSH instituce zapojeny do soutěže o prestiž a peníze. Diskurz excelence, který dominuje 

současnému akademickému prostředí, totiž nesouvisí jen s imperativem „dělat nejlepší vědu“ jako 

jednotlivec, nýbrž je přímo základním organizačním principem, jehož podstatou je právě imperativ 

soutěže, jak upozorňuje např. Vostal (2015: 81-2). Pokud se tento styl vedení stane v SSH 
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všeobecně rozšířeným standardem a vědecké vzory nastupujících generací začnou vykazovat 

velmi podobné rysy kariérních drah a přístupu k vědecké práci, je možné, že se i v SSH oblasti 

postupně vybuduje a ustálí jasněji vymezená představa „správného vědce“, která v sobě bude 

zahrnovat imperativ obětování se vědě v této práci popsaného ideálu absolutního vědce. Větší 

rigidizaci vědeckých drah v oblasti SSH může podpořit i uplatňování věkových limitů u grantů 

a ocenění pro začínající vědkyně a vědce.106 Prozatím se však zdá, že vedle odlišné logiky 

rurálních oborů brání rigidizaci i odlišné finanční zdroje, s nimiž oblast SSH disponuje 

v porovnání s oblastí STEM.107  

Z mého výzkumu tedy vyplývá, že zatímco v oblasti STEM přispívají reformy k rigidizaci 

kolektivně sdílené představy vědecké identity, v oblasti SSH se naopak zdají prozatím vést 

k jejímu rozvolňování, minimálně u začínajících vědkyň a vědců. Je však třeba připomenout, 

že na základě mého výzkumu mohu hovořit jen o představách o normativní vědecké identitě u 

osob, které vědeckou dráhu opustily. Je tedy možné, že ve vyprávěních začínajících vědců 

v oblasti SSH, kteří se nacházejí v postdoktorské fázi či jsou čerstvě na pozicích odborných 

asistentů a řešitelů vlastních grantů, by podoba „správného vědce“ nabývala jasnějších kontur, 

které by se více blížily představě tvarované formálními pravidly akademické dráhy, jako je 

tomu v oblasti STEM. Pro úplný začátek vědecké dráhy, tedy úroveň doktorského studia, jsou 

však zjištění mého výzkumu ve shodě se zjištěními z mého výzkumu zaměřeného na osoby, 

které se aktuálně nacházely na doktorandských a čerstvě postdoktorských pozicích (Cidlinská 

2018). 

Zde představovaný naznačuje, že i v kontextu neoliberálních reforem vědeckého prostředí v ČR 

stále platí, že zásadním faktorem formování akademických identit zůstává obor. Nezdá se však, 

že by tyto identity byly zcela stabilní, jak o nich hovořil např. Castells (1997 cit in Henkel 

2005b: 155, dále viz 3.2 Zohlednění oboru ve výzkumu akademických identit), nýbrž jsou 

ovlivněny nastavením vědeckého prostředí, které mění podobu kolektivně sdílených oborových 

akademických identit. Dále z mého výzkumu vyplývá, že současné strukturní podmínky 

 
106 Například grantové schéma Zéta Technologické agentury ČR určené pro začínající vědkyně a vědce, 

stanovuje věkový limit uchazečů o grant na 35 let věku (viz https://www.tacr.cz/program/program-

zeta/). Stejným věkem je omezena i Wichterleho prémie AV ČR pro „mimořádně kvalitní a 

perspektivní“ vědce, kteří však musí být držiteli titulu Ph.D. (viz https://www.avcr.cz/cs/veda-a-

vyzkum/podpora-vyzkumu/premie-otto-wichterleho/) či studentská Cena Miloslava Petruska České 

sociologické společnosti za nejlepší odborný článek v oboru sociologie (viz 

http://ceskasociologicka.org/blog/2019/05/21/cena-miloslava-petruska-2019/). 
107 Machovcová a kol. (2019: 722) ukazují oborově odlišné možnosti vedoucích vědeckých pracovníků 

uplatňovat ve svém stylu řízení logiku odměn a budovat představu provázanosti vědecké kvality a 

finančních zdrojů na a za vědeckou práci. 

https://www.tacr.cz/program/program-zeta/
https://www.tacr.cz/program/program-zeta/
https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/podpora-vyzkumu/premie-otto-wichterleho/
https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/podpora-vyzkumu/premie-otto-wichterleho/
http://ceskasociologicka.org/blog/2019/05/21/cena-miloslava-petruska-2019/
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vědecké práce v podobě systému jejího hodnocení a financování se zdají rozrušovat kontinuitu 

oborových akademických identit, jak o ní uvažovala Henkel (2005b). Henkel hovoří o oborech 

jako o nositelích kontinuity akademických identit v kontextu trendu orientovat výzkum 

tematicky, tedy spíše interdisciplinárně než čistě oborově. Kontinuitu přitom podle ní zajišťují 

způsoby hodnocení akademiků specifické pro jednotlivé obory, vycházející z jejich 

epistemologické kultury. Můj výzkum však ukazuje, že současné reformy strukturních 

podmínek, které standardizují systémy hodnocení na národní, nikoli tedy jen oborové, úrovni, 

se promítají významně do akademických identit napříč obory, avšak výrazněji v oblasti STEM 

právě proto, že vycházejí z logiky fungování oborů urbánního typu. 

Zároveň je však třeba připomenout, že silné vědecké identity, které přetrvávají i po odklonu od 

vědecké profesní dráhy, bývají spojeny především se silným zvnitřněním si humanistického 

ideálu vědce, který „slouží“ společnosti. Tento ideál je přitom nadoborový (není spojený s 

konkrétními strukturními příležitostmi v určité oblasti a může být internalizován ještě před 

vstupem do doktorského studia) a byl sdílený účastnicemi a účastníky výzkumu napříč 

oblastmi. Tato skutečnost se zdá naznačovat potřebu určité korekce či doplnění Geertzova 

tvrzení, že „obory jsou způsoby bytí na světě“ a Clarkova tvrzení, že oborové identity mohou 

být silnější než jakékoli jiné části identity jednotlivců. Pokud totiž lidé mají silnou vědeckou 

identitu, kterou vnímají jako integrální součást své osobní identity a cítí se být vědkyněmi a 

vědci i po odklonu od vědecké profesní dráhy, vnímají svět a své bytí v něm především 

prizmatem humanistického ideálu vědce jako zvídavého člověka, který je analytický a 

systematický a svou prací přispívá k pozitivnímu rozvoji společnosti. 

 

5.5.4 Genderový rozměr konstrukce vědeckých identit v oblasti SSH a 

oblasti STEM 

S odlišnými strukturami příležitostí rozvoje vědecké profesní dráhy, které nabízí oblast SSH a 

STEM, souvisí také genderový rozměr zmíněné inkluzivity a exkluzivity představy vědecké 

profese a „správného vědce“. Jak již bylo řečeno, v oblasti SSH přispívají struktury příležitostí 

ke spíše rozvolněné (či přímo absentující) představě „správného vědce“. Tato rozvolněnost, zdá 

se, přispívá i k rozvolněnosti genderových rysů této představy, respektive k absenci výraznější 

genderovanosti. Pokud se již lidé z oblasti SSH k nějakému ideálu vědce vztahovali, byl to 

především humanistický ideál (ideál 1). Pro něj je typické, že nevytváří nároky na roli vědecké 

práce v životě jednotlivce, respektive nevyžaduje upřednostňování profesní části jeho identity 
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na úkor jejích ostatních částí, čímž se nedostává do konfliktu s identitními repertoáry žen, které 

jsou na rozdíl od těch mužských výrazně svázány s péčí – o druhé, o mezilidské vztahy obecně, 

a především o děti (viz 3.1.7 Genderově senzitivní přístup ke konceptualizaci a výzkumu 

akademických identit). S femininními repertoáry je v souladu i svým důrazem na cíle vědecké 

práce spojené s péčí o společenské blaho. Inkluzivita představy vědecké profese pro ženy je 

přitom spojena i s praktickou rovinou výkonu vědecké práce. Oblast SSH díky charakteristické 

prostorové a časové flexibilitě výzkumné činnosti vytváří příznivější podmínky pro kombinaci 

vědecké práce a každodenní péče o děti, která je zajišťována především ženami. Konflikt 

pracovních a pečovatelských povinností je přitom jednou z hlavních překážek rozvoje kariér 

žen ve vědě obecně (Vohlídalová 2013, Cidlinská, Fárová, Maříková, Szénássy 2008) a přispívá 

k ubývání žen postupem vědeckou drahou (NKC – gender a věda 2019). Výpovědi účastnic 

mého výzkumu naznačují, že v oblasti SSH ženy tento konflikt nepociťují tak silně jako 

v oblasti STEM, jak ukáži níže.108 Tato skutečnost spolu s odpoutaností ideálu „správného 

vědce“ od formálních podmínek rozvoje vědecké kariéry nejspíš také souvisí s tím, že ženy ve 

vztahu k odklonu od vědecké profesní dráhy necítily potřebu tematizovat, zda se ztotožňují či 

neztotožňují s normativní představou vědeckého pracovníka 

V oblasti STEM naopak struktury příležitostí přispívají ke konstrukci silně exkluzivního 

normativního obrazu „správného vědce“, který má výrazně maskulinní rysy (viz výše), což 

ženám znesnadňuje ztotožnění se s tímto obrazem více než mužům, a to jak ve vztahu 

k identitám jakožto genderovaným repertoárům, tak ve vztahu k praktičtějším horizontům 

jednání. Jak bylo řečeno výše struktury příležitostí vedou ke spojení představy ideálního vědce 

se silně exkluzivními ideály 2 a 3. S ideálem 2, tedy vizionářem se silným vědeckým 

sebevědomím a vůdčími ambicemi, se ženám, zdá se, ztotožňovalo o něco hůře než mužům 

kvůli větší tendenci k sebekritice a podhodnocování svého výkonu, na kterou poukazují 

zejména studie o genderovanosti tzv. syndromu podvodnice (impostor syndrome)(Tao a Gloria 

2018, Clance a kol. 1995), tedy pocitu, že člověk není dostatečně kvalifikovaný a zkušený pro 

pozici, v níž se nachází nebo o kterou by se mohl ucházet, který se vyskytuje častěji u žen než 

u mužů. Tento pocit pak dále snižuje chuť do některých soutěží vůbec vstupovat, zejména pak 

do soutěží o vyšší a prestižnější pracovní pozice. Nicméně tematizace neztotožnění se s ideálem 

 
108 Tato skutečnost se projevila i ve zmíněném mentoringovém programu, v němž mentees-ženy 

z oblasti SSH, na rozdíl od těch z oblasti STEM, neměly dojem, že by jejich vědecká kariéra byla 

ohrožena potenciálním či aktuálním mateřstvím, nýbrž spíše tím, že se jim nepodaří získat navazující 

grantový projekt, který by jim zajistil pracovní místo na akademické instituci, a obecně nedostatkem 

stabilních vědeckých pracovních míst v této oblasti (Cidlinská 2018). 
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2 byla mezi účastnicemi a účastníky mého výzkumu méně genderově polarizovaná než 

tematizace neztotožnění se s ideálem 3. Tato skutečnost nejspíš souvisí s výše popsanou 

specifickou rolí výzkumné samostatnosti v oborech urbánního typu, kdy samostatnost není 

samozřejmou součástí výzkumné práce všech vědkyň a vědců, tedy i juniorů a studujících, jako 

je tomu v oblasti SSH, nýbrž představuje určitou výjimečnost, pro niž je třeba specifické 

intelektuální kapacity, která však nebyla účastníky a účastnicemi výzkumu spojována 

s femininními či maskulinními rysy.109 

Tematizace neztotožnění se s ideálem 3 však byla genderovaná výrazně. Tento ideál naráží 

v případě žen jak na rozpor s femininními identitními repertoáry, tak na praktické horizonty 

jednání, které jsou však ovlivňovány právě genderovaností identit a rolí s nimi spojených ve 

společnosti (viz výše). Účastnice výzkumu se odmítaly identifikovat s představou člověka 

orientovaného primárně či výhradně na práci, což zřejmě souvisí s negativními konotacemi a 

penalizací za takový přístup, například označováním takových žen za „krkavčí matky“. Na to, 

jak silně jsou internalizovány tyto představy o nelegitimitě takového přístupu u žen, poukázala 

skutečnost, že s daným obrazem se zdráhaly identifikovat i ty ženy, které nebyly matkami a 

některé z nich otevřeně hovořily o plánu zůstat bezdětné. Jedna z nich například během popisu 

své pestré profesní dráhy najednou poznamenala: „ježiš, teď to bude znít, že jsem nějaká 

kariéristka“ (31, žena, STEM, dnes manažerská pozice v infrastruktuře veřejné výzkumné 

instituce). Zároveň, i kdyby ženy chtěly učinit ze své profesní dráhy životní prioritu, bude to 

mít pro jejich osobní život zřejmě odlišné dopady než pro životy mužů vzhledem ke 

specificky genderované dělbě rolí v partnerství, která je produkována, reprodukována a 

posilována jak kulturně, tak strukturálně praktickými podmínkami.  

Zatímco od mužů je ve společnosti očekáváno, že budou zastávat především roli živitele rodiny, 

od žen je očekávána zejména role pečovatelská (CVVM 2016). Od těchto očekávání se pak 

následně odvíjí, jaká váha je v rodině, v páru, rozvoji profesní dráhy ženy a muže přičítána, 

respektive prioritizace pracovní kariéry muže. Muži proto mívají na rozdíl od žen častěji 

možnost plně se soustředit na rozvoj své kariéry, neboť na ně, na rozdíl od žen, nejsou kladeny 

vysoké či jakékoli požadavky spojené s každodenní péčí o děti a domácnost (Cidlinská a kol. 

2018). Tato očekávání si přitom ženy i muži silně internalizují a vpisují se tedy i do jejich identit 

(viz 3.1.7 Genderově senzitivní přístup ke konceptualizaci a výzkumu akademických identit). 

 
109 Nicméně ve vědě panují představy o tom, že ženy se zaměřují spíše na detail, zatímco muži na celek, 

tedy právě na onen nadhled, vize a samostatnost (Linková 2017). 
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Proto může být pro muže hůře přijatelné vybočit z role živitele, který buduje svou kariéru, a 

přizpůsobit svou profesní dráhu potřebám rozvoje profesní dráhy partnerky, jak bylo viditelné 

například z poznámky účastnice výzkumu, která uvedla, že ona sama si dovede představit i 

variantu, že by o děti primárně pečoval partner a ona by se soustředila na budování kariéry, 

nicméně prosazování takovéhoto uspořádání by bylo kvůli odlišnému postoji jejího partnera 

„na sílu a mohlo by to vztah poškodit“ (30, žena, STEM, dnes projektová manažerka na veřejné 

výzkumné instituci).110 Na základě působení těchto odlišných očekávání vůči rolím žen a mužů 

v partnerství a ve vztahu k rodičovství, muži nepociťují ostrý konflikt mezi pracovním a 

osobním životem, který je naopak typický pro životy žen, a je často popisován jako nemožnost 

„mít to všechno“111 ve smyslu mít kariéru i rodinu. Muži proto na rozdíl od žen nemívají pocit, 

že by si museli zvolit jedno nebo druhé, zatímco ženy nabývají dojmu, že nelze být „dobrá“ 

matka či partnerka a zároveň „kariérně zaměřený člověk“, například „dobrá vědkyně“, 

najednou. 

Tento identitní konflikt v případě žen, včetně začínajících vědkyň, je pak dále posilován 

strukturně nastavením trhu práce a národních rodinných politik, které nepočítají 

s dvoukariérními partnerstvími, kdy se oba partneři věnují budování své kariéry a zároveň mají 

děti. Takové nastavení odpovídá představě, že ten, kdo buduje kariéru, se jí bude věnovat na 

sto procent, a tím pádem někdo jiný zastane péči o děti, což jsou z výše uvedených důvodů 

v drtivé většině ženy. V ČR tvoří ženy 98 % osob na rodičovské „dovolené“.112 Přestože péče 

o děti je tradičně nahlížena jako „ženská práce“ v podstatě celosvětově, v českém prostředí je 

tento stereotyp „genericky femininního rodiče“ (generic female parent) (Smithson and Stokoe 

2005: 156) obzvláště silný kvůli výrazně konzervativní ideologii mateřství a normě 

„intenzivního mateřství“ (Hays 1996 cit in Vohlídalová 2017b: 241), kdy se od žen očekává, 

že budou o dítě intenzivně pečovat do tří let jeho věku (Křížková a kol. 2009) a dosti intenzivně 

i nadále do doby jeho osamostatnění. ČR tak vytváří v mezinárodním srovnání spíše nepříznivé 

 
110 Na vyšší konzervativismus mužů než žen ve vztahu k uspořádání rolí v domácnosti poukazuje 

Hašková (2005). Odlišný přístup žen a mužů k partnerství a rodičovství se projevuje i v souvislosti se 

zmiňovanou akademickou mobilitou. Vohlídalová (2014a) ukazuje, že vědkyně na rozdíl od vědců jezdí 

do zahraničí spíše samy, případně samy s dětmi bez partnera. Dlouhodobá zahraniční mobilita pro ně 

tedy představuje větší výzvu ve vztahu k rodinným vztahům než pro muže. Jak totiž dále ukazují 

Cidlinská, Fárová, Maříková a Szénássy (2018: 111) většina seniorních akademiků v jejich studii tuto 

kariérně potřebnou zkušenost nabyla díky tomu, že jejich manželka se po dobu jejich zahraničních stáží 

vzdala svého zaměstnání a byla v domácnosti s dětmi. 
111 Konkrétně zde odkazuji na text Anne-Marie Slaughter Why Women Still Can’t Have It All. Dostupné 

z: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/07/why-women-still-cant-have-it-all/309020/.  
112 V roce 2016 muži představovali 1.89 % osob čerpajících příspěvek v rodičovství (ČSÚ 2017: 183, 

tabulka 5–7). 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/07/why-women-still-cant-have-it-all/309020/
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podmínky pro kombinaci mateřství a pracovních kariér žen, jak je vidět i z mezinárodního 

srovnání indikátoru dopadu rodičovství na zaměstnanost žen, v němž ČR dosahuje jedné z 

nejvyšších hodnot v Evropě. Zatímco zaměstnanost žen s dětmi mladšími 6 let je v evropském 

průměru o 8 % nižší než zaměstnanost bezdětných žen, v ČR tento rozdíl činí více než 30 % 

(EK 2016: 3). Tento rozdíl je v ČR způsoben především absencí finančně dostupné péče o 

předškolní děti (Hašková 2008). Ta má kořeny v refamilializační politice porevolučních let, 

tedy posunu od podpory institucionální péče k podpoře péče rodinné, kdy ve snaze vymezit se 

vůči komunistické minulosti a také opticky snížit porevoluční nezaměstnanost žen, byla tato 

zařízení hromadně rušena, zejména pak ta pro děti mladší tří let. Zatímco v roce 1990 bylo na 

území země 1043 veřejných jeslí, v roce 2013 jich bylo již jen 43 (Saxonberg, Hašková, Mudrák 

2012). Normou se tak stala v mezinárodním srovnání bezprecedentně dlouhá tříletá až čtyřletá 

rodičovská „dovolená“.113 V kombinaci s mezinárodně vysokým rozdílem mezi platy žen a 

mužů, obzvláště v nejvýše kvalifikovaných skupinách obyvatelstva, kam začínající vědkyně a 

vědci patří, která činí pro rodinu ekonomicky nevýhodným, aby šel muž na rodičovskou 

„dovolenou“, český kontext výrazně podporuje tradiční dělbu práce mezi ženami a muži 

v domácnosti a tím i na trhu práce. 

Podíváme-li se zpět na kritéria normativní vědecké dráhy v oblasti STEM vyžadující extrémní 

časové nasazení, je zřejmé, že pro mladé ženy je velmi obtížné ve výše popsaném kontextu tato 

kritéria splnit. Nevytvářejí totiž prostor pro zvolnění pracovního tempa, natož pro pracovní 

pauzu dlouhou několik let.114 Navíc finanční situace začínajících vědkyň a vědců spíše 

nedovoluje využít služeb soukromého hlídání dětí (Vohlídalová 2018) a zajišťování hlídání dětí 

ze strany akademických zaměstnavatelů není v ČR prozatím běžně rozšířenou praxí. Proto i 

v případě, kdy se začínající vědkyně vymezí vůči kulturnímu tlaku normativní představy 

„správné matky“, která je spojena s intenzivní mateřskou péčí o dítě do tří let věku, což je však 

samo o sobě náročné jak ve vztahu k okolí, tak k sobě samým, tak je vystavena praktickým 

překážkám rozvoje vědecké profesní dráhy. 

Zde je třeba zdůraznit, že praktické překážky vědecké profesní dráhy se pro ženy z oblasti 

STEM zdály být ve vztahu k rozhodnutí o odklonu od této dráhy klíčové. Z tohoto důvodu se 

 
113 V rámci EU se ČR řadí k zemím s nejdelší rodičovskou „dovolenou“ (van Belle 2016). 
114 Na to, že odchod na rodičovskou „dovolenou“ je ve vědě vnímán jako silně nežádoucí, poukázalo i 

dotazníkové šetření, v němž 31,7 % žen zaznamenalo u svých kolegů a kolegyň nebo nadřízených 

názor, že není vhodné zůstávat na rodičovské déle než rok, 29,9 % se setkalo s tvrzením, že by nebylo 

vhodné mít v nejbližší době děti, a 14,7 % pak dokonce s názorem, že by musely opustit zaměstnání, 

pokud by děti měly (Vohlídalová 2018: 113). 
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odkláněly od vědy i ženy s plánovanou silnou vědeckou identitou, zatímco u mužů 

s plánovanou silnou identitou ke ztrátě vědecké identity obecně nedocházelo. Podobně ženy, 

které i v případě, že jejich plánovaná vědecká identita byla spíše slabá, zároveň nepochybovaly 

o svých výzkumných schopnostech a nevymezovaly se proto proti ideálu 2. Muži z oblasti 

STEM s plánovanou silnou vědeckou identitou, se od vědecké dráhy odkláněli téměř výlučně 

kvůli nespokojenosti se systémem hodnocení a financování vědecké práce, nikoli kvůli 

problému skloubení pracovního a osobního života.115 Tato skutečnost se zdá podporovat tvrzení 

Sfard a Prusak (2005), že vnímané obecné struktury příležitostí a individuální horizonty jednání 

výrazně ovlivňují konstrukci identit jednotlivců, neboť v případě těchto žen vedly praktické 

překážky možnosti využití stávajících struktur příležitostí rozvoje vědeckých kariér v oblasti 

STEM nejen k odklonu od vědecké dráhy, ale i ke ztrátě vědecké identity, tedy k jevu, který se 

u mužů neprojevoval. Ženy naproti tomu zažívaly nesoulad mezi tím, co považovaly za důležité 

pro svou vědeckou dráhu, a tím, co vnímaly jako důležité pro svou osobní spokojenost, přičemž 

většina účastnic výzkumu chtěla děti, případně je již měla. Většina žen v oblasti STEM se také 

odklonila od vědy v postdoktorské fázi, tedy ve fázi, která je charakteristická největší nejistotou 

spojenou s extrémním tlakem na soutěž a pracovní výkon (Linková 2009: 95). Tato skutečnost 

se zdá poukazovat na to, že právě tento nesoulad je hlavní příčinou odlivu žen z vědy v této 

oblasti, neboť masový odliv nastává právě v této fázi (NKC – gender a věda 2018). 

To, že takto docházelo ke ztrátě vědecké identity i u žen s plánovanou silnou vědeckou identitou 

poukazuje také na specifickou nekritičnost vůči nastavení kritérií současných vědeckých kariér 

v oblasti STEM, která se zdá souviset jak se souladem těchto kritérií se sociálními rysy vědecké 

produkce v oblasti STEM (viz výše) a s diskurzem excelence a meritokracie, který tato kritéria 

legitimizuje, tak ale i se specifickou genderovou necitlivostí žen v této oblasti a s v ČR obecně 

rozšířeným neporozuměním konceptu nepřímé diskriminace, který se projevuje i ve vědních 

politikách a jejich percepci. Přestože ženy v oblasti STEM zmiňovaly konflikt kariéry a 

rodičovství jako jeden z hlavních důvodů odklonu od vědecké profesní dráhy právě kvůli 

obtížnosti naplnit formální kritéria vědeckých kariér, nevnímaly tato kritéria jako nevhodně 

nastavená či diskriminační vůči ženám. Naopak vyjadřovaly spíše důvěru v jejich 

 
115 Na skutečnost, že pro ženy v oblasti STEM představuje otázka kombinace pracovního života a 

rodičovství jednu z nejpalčivějších a vnímají ji jako zásadní překážku pro možný rozvoj vlastní vědecké 

kariéry poukazují i moje zkušenosti z vedení mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce. 

V tomto programu ženy z oblasti STEM, na rozdíl od mužů v této oblasti a obecně od osob z oblasti 

SSH, často vyjadřovaly zájem o seznámení se strategiemi pro kombinaci těchto dvou oblastí života a 

preferovaly proto mentorky s malými dětmi, tedy vědkyně, které jsou o několik kariérních kroků před 

nimi a které by se s nimi mohly podělit o své zkušenosti, jak tuto kombinaci zvládat (Cidlinská 2018). 
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meritokratickou povahu, tedy v to, že zohledňují vědeckou kvalitu a schopnosti nehledě na 

gender.  

Tato důvěra v meritokracii je nejspíš významně podporována právě téměř každodenním 

kontaktem se seniorními vědci typickým pro oblast STEM. Seniorní výzkumníci jsou v této 

oblasti v drtivé většině muži (NKC – gender a věda 2018: 21, EC 2015: 128), kteří však zmíněná 

kritéria také považují za genderově neutrální (např. Knorr-Cetina 1999, Linková 2017b, 

Lorenz-Meyer 2009). To je zřejmě způsobeno jednak jejich nereflektovanou osobní zkušeností, 

jednak neporozuměním nepřímé diskriminaci, již nereflektování vlastní situace posiluje. 

Seniorní vědci si s diskriminací často spojují jen diskriminaci přímou, tedy vědomé aktivní 

znevýhodňování jedné skupiny vůči druhé, tedy zejména zákazy, například volit či studovat. 

Již si s ní však nespojují nezamýšlené dopady pravidel hodnocení vědecké práce a kariérního 

systému, tedy situaci, kdy zdánlivě genderově neutrální kritéria dopadají odlišně na ženy a 

muže, neboť ženy a muži nemají srovnatelné možnosti tato kritéria naplnit (Lorenz-Meyer 

2009: 106; Tenglerová 2014). Neviditelnost vlivu osobních životů vědců a vědkyň je v souladu 

s tradičním pojetím subjektu trhu práce v organizační logice, která vnímá pracovníky a jejich 

pozice odosobněně (Acker 1990). Neporozumění nepřímé diskriminaci je přitom typické pro 

českou společnost obecně, což zřejmě souvisí se specifickým uchopením neoliberálního 

diskurzu v době transformace (Smetáčková 2015).  

Představu o správnosti či neutrálnosti nastavení současných kritérií často nevyvrací ani seniorní 

vědkyně, které se mnohdy prezentují jako tzv. super ženy, tedy hvězdy svých oborů, „tokenky“ 

(Kanter 1977), které zdůrazňují, že jsou jak skvělými vědkyněmi, tak skvělými matkami 

v jednom. Jinými slovy, že je možné jako žena-matka v současném systému uspět, pokud se 

bude žena dostatečně snažit, což může v začínajících vědkyních spíše posilovat pocity vlastní 

nedostatečnosti a odrazovat je od vědecké dráhy. Navíc na základě samotné skutečnosti, že jsou 

tyto ženy takto úspěšné v silně maskulinním prostředí, lze předpokládat, že jejich zkušenost 

není reprezentativní vzhledem k obecné zkušenosti žen v oblasti STEM. A jak uváděly samotné 

účastnice mého výzkumu, spíše se během let strávených ve vědě setkávaly s minimem žen, 

které by byly seniorními vědkyněmi a zároveň nebyly bezdětné či měly jen jedno dítě. Tedy to 

spíše malé množství žen, které se v těchto pozicích nachází, vykazovalo podobné rysy jako 
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jejich mužští kolegové, i když s jinými dopady pro jejich osobní životy, což jednak dále 

legitimizovalo onen normativní obraz a jednak jej činilo pro ženy nepřitažlivým.116 

Zároveň seniorní vědci-muži mají sklon přehlížet vliv jejich osobního života na jejich profesní 

dráhu, zejména vliv dělby rolí v domácnosti s partnerkou a podporu, které se jim ze strany 

partnerky dostávalo (Lorenz-Meyer 2009: 123, Cidlinská, Fárová, Maříková a Szénássy 2018). 

Seniorní vědci jsou zároveň těmi, kteří tato kritéria nastavují, neboť stojí v čele politických 

orgánů a vědeckých institucí. Jejich postoje tak vedou k nezájmu vědeckých institucí o 

vytváření opatření, která by aktivně pomáhala ženám (a obecně pečujícím rodičům) s jejich 

naplňováním, a k nezájmu či přímo odporu stávající kritéria měnit tak, aby reflektovala situaci 

pečujících osob a nabízela i alternativní formální kritéria pro postup akademickou kariérou.117  

V tomto kontextu pak ženy snadno dojdou k přesvědčení, že jejich problémy s naplněním 

formálních kritérií akademické dráhy jsou čistě jejich osobní věc, respektive osobní 

nedostatek.118 Tento postoj často podporují i samotné ženy na seniorních pozicích, které 

zdůrazňují své osobní nasazení a tvrdí, že se samy s diskriminací nesetkaly.119 Proto také i 

samotné vědkyně, včetně těch začínajících, mnohdy nesouhlasí se zaváděním podpůrných 

opatření (Cidlinská, Fárová, Maříková, Szénássy 2018). Účastnice mého výzkumu, jakožto 

ženy, které již vědeckou dráhu opustily, podobně jako aktuální doktorandky a postdoktorandky 

(Cidlinská 2018), takto nevnímaly negativní dopad nerovné dělby povinností v rodině na 

vědecké dráhy žen jako věc diskriminace vědkyň, a proto jako jediné legitimní (a podle nich 

 
116 Významná role nedostatku pozitivních ženských vzorů se projevila i ve zmíněném mentoringovém 

programu, kdy ženy z oblasti STEM specificky vyjadřovaly zájem o mentorku, která by takový vzor 

představovala, neboť ve svém okolí (ve škole a na pracovišti) takové vzory nenacházely a nemohly se 

tedy nikoho zeptat na rady, jak vědeckou kariéru a pečující rodičovství kombinovat (Cidlinská 2018). 
117 V případě pravidel pro získání stabilní pracovní pozice se smlouvou na dobu neurčitou je například 

možné zavést dvě vzájemně zástupné podmínky. Nejen několikaletou zahraniční akademickou 

mobilitou, nýbrž i bohatou zahraniční spolupráci v podobě účasti na mezinárodních výzkumných 

projektech a publikacích se zahraničními autory a autorkami. Další příklady je možné najít v publikaci 

Genderová rovnost ve vědě, výzkumu a vysokém školství: příklady praxe (Tenglerová a kol. 2018).  
118 Postoje žen v tomto směru jsou popsány například ve výstupech výzkumu českého akademického 

prostředí, který provedlo NKC – gender a věda. Dobře na tento postoj poukazuje citace juniorní 

vědkyně, která nechtěla označit podmínku dlouhodobé postdoktorské zahraniční mobility pro uchazeče 

o juniorní grant GA ČR za diskriminační, neboť to „není ani diskriminace, je to spíš důsledek toho, že 

jste žena v určitém věku“ (Cidlinská, Fárová, Maříková, Szenassy 2018). 

 Neporozumění konceptu nepřímé diskriminace samotnými ženami vede také k jejich odporu 

k podpůrným opatřením mířeným právě na podporu vědeckých kariér žen.  
119 Proto se v souvislosti s těmito ženami v muži dominovaném prostředí používá termínu včelí 

královny. Nesnaží se totiž usnadnit vstup do prostředí dalším ženám kvůli pocitu vlastní výjimečnosti 

či obavy z konkurence (Chandler 1996). Tento jev je však popsán i u příslušníků a příslušnic dalších 

podreprezentovaných skupin, zejména etnických (Kosoko-Lasaki a kol. 2006).  
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efektivní) řešení jmenovaly nikoli změnu kritérií, nýbrž vyšší dostupnost zařízení péče o 

předškolní děti za účelem zajistit rovné příležitosti žen a mužů pro vědeckou kariéru.120 

Necitlivost vůči nepřímé diskriminaci totiž zmíněná kritéria akademických drah v očích 

samotných žen dále legitimizuje stejně jako s nimi spojenou představu „správného vědce“ a 

posiluje tak dojem, že pokud se s touto představou neztotožňují nebo nemohou daná kritéria 

naplnit, nejsou správnými vědkyněmi a je proto správné, aby se od vědecké dráhy odklonily. 

Zároveň lze předpokládat, že kognitivní rysy STEM oblasti, v níž dominuje pozitivistické 

paradigma, které opomíjí nebo přímo popírá roli individuálních rysů a perspektiv v porovnání 

se spíše interpretativními paradigmaty dominujícími oblasti SSH121, může podporovat 

genderovou necitlivost a méně kritický přístup k formálním kritériím vědeckých kariér.  

Dalším důvodem nekritičnosti vůči stávajícím kritériím vědecké dráhy a pocitu nesprávnosti se 

o tuto dráhu pokoušet, pokud tato kritéria nesplňují, nejspíš bude silný vliv diskurzu excelence 

v oblasti STEM. Zde je třeba zdůraznit, že excelence jakožto cíl či nutnost byla tematizována 

jen účastnicemi a účastníky výzkumu z oblasti STEM. Lidé z oblasti SSH s tímto termínem 

vůbec neoperovali a nijak se k němu nebo jeho opisu nevztahovali v souvislosti se svou vlastní 

vědeckou identitou a následným odklonem od vědecké dráhy.122 Pro osoby z oblasti STEM byl 

naopak jasným měřítkem vlastní vědecké kvality a tato kvalita nebo spíše její nedostatek byla 

 
120 V případě začínajících vědkyň a žen, které opustily vědeckou dráhu na jejím začátku, může být 

důvodem nižší genderové citlivosti i skutečnost, že jako doktorandky a čerstvé postdoktorandky se ještě 

nesetkaly se znevažováním žen. Dagmar Lorenz-Meyer (2009: 125) ukazuje, že některé z žen ve STEM 

oborech začaly zdůrazňovat výskyt genderově podmíněného nespravedlivého zacházení poté, co se 

vrátily z postdoku, zažádaly si o ustavení vlastního týmu a byly ohodnoceny hůře než muži, přestože 

měly lepší životopis i vědecký výkon. 
121 Holmwood (2010: 649, 651) například uvádí, že konkrétně pro sociologii jsou kritika a neshoda 

přímo uvnitř disciplíny, nejen vůči ostatním disciplínám, základními rysy, s čímž souvisí i koexistence 

různých paradigmat. Lze tedy předpokládat, že takovýto a priori „nedůvěřující“ přístup znesnadňuje 

přijímání jakýchkoli prezentací „skutečnosti“ jako danosti, tedy i pravidel vědeckých kariér a rysů 

„správných vědců“. Zároveň je však třeba připomenout, že i uvnitř SSH oblasti existují odlišnosti, co 

do vnitřní divergence a koherence (viz 3.2 Zohlednění oboru ve výzkumu akademických identit). 
122 Je přitom otázkou, zda je vůbec možné, aby se diskurz excelence mohl začít v oblasti SSH promítat 

podobně jako v oblasti STEM právě kvůli odlišné kultuře výzkumu v oborech rurálního typu, v nichž je 

vědecká produkce pomalejší a více zaměřená i na lokální témata. Lokální témata samozřejmě lze (a je 

žádoucí) vztahovat k širším konceptům a diskuzi na mezinárodní úrovni. Je však třeba si také uvědomit 

hegemonní postavení britsko-severoamerické produkce, které vede k upozaďování, ignoraci a obecně 

ke znevýhodnění produkce pojednávající o jiných národních kontextech, byť psaných v anglickém 

jazyce a vztažených k mezinárodní diskuzi. Čeští sociální a humanitní vědci tak nejsou součástí 

mezinárodní vědecké soutěže v tak přímém slova smyslu, jako čeští vědci v oblasti STEM. Zároveň je 

třeba upozornit, že v oblasti STEM byl důraz na potřebu excelence nejvýraznější v biovědách, tedy 

v oblasti, která patří k jedné z nejdynamičtějších a jejíž rozvoj nebyl výrazně utlumen v období 

komunismu a je tedy nejintenzivněji v kontaktu se zahraničím. Dále STEM obory se vyznačují potřebou 

velkého množství juniorní pracovní síly v laboratořích, čímž se logicky zostřuje konkurence v postupu 

vědeckou profesní drahou, tedy na seniorní pozice.  
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popisována jako pádný důvod, proč se vědecké dráze nevěnovat. Excelence přitom měla 

v jejich vyprávění jasné formální rysy obsažené v současném systému hodnocení vědecké 

práce. Excelentní vědec tedy podle nich publikuje v nejprestižnějších časopisech, má skvělý H-

index, má zkušenost s dlouhodobou zahraniční mobilitou, vede vlastní tým a je úspěšný 

v soutěžích o grantové prostředky. Zásadní jsou přitom právě kvantifikovatelná kritéria úzce 

navázaná na kulturu vědecké produkce v oblasti STEM, která naopak nevyhovují oblasti SSH, 

a proto v ní nejsou do takové míry vnímána jako legitimní a lidé se vůči nim tak intenzivně 

nepoměřují, respektive nevnímají je tolik nekriticky jako znaky vědecké kvality.123 V oblasti 

STEM však z tohoto důvodu jsou přijímána spíše jako legitimní. Dosáhnout těchto znaků 

excelence je přitom, jak bylo již výše řečeno, možné za předpokladu naplnění ideálu „správného 

vědce“ typu 2 a 3. Jinými slovy neformální kritéria „správného vědce“ jsou vlastně podmínkou 

splnění formálních kritérií, a tedy využití stávajících struktur příležitostí. Diskurz excelence 

tedy v oblasti STEM dále posiluje maskulinní rozměr ideálního vědeckého pracovníka, proto 

také Linková (2009) v této souvislosti hovoří o „jeho excelenci výzkumu“, a zároveň posiluje 

jeho obraz jako genderově neutrální a meritokratický. 

Na příkladu žen se tak stávají oborové odlišnosti dopadů proměn akademického prostředí 

viditelnější než na příkladu mužů zejména díky zvýraznění role časovosti, a to jak ve smyslu 

časovosti jako rychlosti vědecké produkce, která ovlivňuje možnosti zpomalení či pauz ve 

vědecké práci a dráze, tak časovosti jako integrální součásti konstruktu excelence, který na 

jednu stranu ovlivňuje strukturní podmínky vědecké práce a kariér, jakožto základní 

organizační princip nesoucí v sobě imperativ soutěže, a na druhou stranu se vpisuje i do 

akademického habitu (k časovým aspektům excelence dále Vostal 2015, 2016: 90-114). Jak 

totiž ukazují studie věnující se prožívání času akademiky (např. Ylijoki a Mäntylä 2003 cit in 

Vostal 2015: 74-75), proměny vědeckého prostředí jsou spojeny zejména se zrychlováním 

(akcelerací) akademického času, které souvisí s tím, že doktrína excelence vytváří silně 

 
123 Zde je však třeba upozornit, že silná důvěra v meritokratické nastavení současných kritérií hodnocení 

se objevuje i v oblasti SSH, a sice u osob na pozicích vedoucích vědeckých pracovníků, jak ukazuje 

Machovcová a kol. (2019). Účastníci a účastnice jejich výzkumu napříč oborovými oblastmi se 

shodovali v názoru, že dobrá vědecká práce a nápady docházejí ocenění v podobě získaných grantových 

projektů nebo odměn za publikační činnost. Současně hovořili o legitimitě snah zvyšovat vědeckou 

produkci mnohých pracovišť, a tedy i tlaku, který se snaží na své podřízené vyvíjet, aby publikovali co 

nejvíce a v co nejoceňovanějších časopisech. V jejich pozicích se tak nejspíš projevuje jak náklonnost 

k systému, v němž sami prospívají (k tomuto sklonu vedoucích např. Linková 2014), tak samozřejmě i 

v článku diskutovaná manažerská potřeba, aby jejich oddělení či katedra v současném systému 

prospívaly. Postoje k současnému nastavení systému hodnocení, tedy zřejmě ovlivňuje nejen obor, 

nýbrž i typ pracovní pozice, resp. především juniorita a seniorita (k tomu i O´Connor 2015). 
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kompetitivní prostředí, a dále s pocity neustálého nestíhání doprovázenými pocity viny. Pocity 

viny přitom pramení ze „skrytých norem časovosti“ (Rosa 2010 cit in Vostal 2015: 80), které 

si vědci internalizují prostřednictvím působení dominantních ideologií, v tomto případě tedy 

zejména ideologie excelence – je nutné být excelentní nebo se o to alespoň snažit, a to s sebou 

nese jistou časovou investici. Rosa (2010 cit in ibid) přitom upozorňuje, že ideologie navozují 

dojem nesporných fakt, abstraktních zákonů a nároků, které platí pro všechny stejně, respektive 

je na jednotlivcích, zda je naplní nebo ne. Nenaplnění nároků je přitom prezentováno jako 

osobní problém, vlastní neschopnost nebo volba. A právě tento důraz na osobní volbu a 

odpovědnost generuje a posiluje pocity viny. Když se vrátíme k identifikovaným ideálům 

„správného vědce“, k nimž se lidé z oblastí SSH a STEM v mém výzkumu vztahovali, tak ve 

STEM byl výrazně tematizován ideál absolutního vědce (č. 3), pro nějž je časovost vlastně 

základním rysem, neboť odkazuje k postavení vědecké práce v životě jednotlivce, tedy k tomu, 

kolik času ve svém životě jako celku, jí obětuje. Neochota věnovat většinu svého životního času 

vědecké práci, což bylo téma, které kvůli specifikům ženských biografií zmiňovaly především 

ženy, přitom byla prezentována jednak jako osobní volba a jednak jako důkaz vlastní vědecké 

poctivosti, tedy vlastně jako prevence pocitu viny, že nedělají vědu tak, jak považují za správné. 

Tato „správnost“ však byla zároveň vnímána jako nutnost právě vzhledem k velké rychlosti 

vědecké produkce v oblasti STEM v kontextu imperativu excelence, tedy soutěže o to „být 

nejlepší“.  

Logika vědecké produkce v oblasti SSH a nižší míra zapojení do globální soutěže o reputaci a 

zdroje zdá se naopak (minimálně prozatím) tlumit působení doktríny excelence a akcelerace 

akademického času, které jsou s ní spojené. V oblasti STEM jde doktrína excelence se svým 

imperativem rychlosti ruku v ruce s imperativem prvenství v rychlé vědecké produkci a globální 

soutěži, čímž tlak na rychlost (a tedy věnovaný čas) vzájemně posilují. V oblasti SSH jde 

doktrína excelence v jejích různých podobách spíše proti logice vědecké produkce. Tlak na 

rychlé a četné publikování nevyhovuje výzkumné a publikační praxi, která je pomalejší 

vzhledem k odlišnému typu výzkumných témat (viz 3.2 Zohlednění oboru ve výzkumu 

akademických identit). Soutěž se zároveň nesoustřeďuje na prvenství nutně ve smyslu „objevit“ 

něco jako první, nýbrž spíše na originalitu pohledu na určité téma. To může částečně 

vysvětlovat skutečnost, že časové nároky vědecké práce nebyly u osob z oblasti SSH jedním z 

nejvýraznějších témat ve vztahu k vlastní vědecké identitě a odklonu od vědecké profesní dráhy, 

a že představa ideálního vědeckého pracovníka neměla rysy spojené s časem, jako tomu bylo v 

oblasti STEM. Absence výrazné tematizace časovosti vědecké profese v oblasti SSH také může 



137 
  

vysvětlovat i absenci výraznější genderovanosti představ vědecké profese a konstrukcí vědecké 

identity.  

Toto zjištění se zdá zajímavě doplňovat dosavadní diskuse o dopadech neoliberálních reforem, 

zejména důrazu na produkci a její měřitelnost, na oblast SSH, které většinou tematizují negativa 

právě vzhledem k odlišné logice vědecké produkce v této oblasti (k tomu např. Holmwood 

2010). Můj výzkum naznačuje, že zvyšující se prekarizace podmínek vědecké práce v oblasti 

SSH znesnadňující intenzivní socializaci začínajících vědkyň a vědců a zároveň kritičtější 

postoj sociálních a humanitních vědců vůči stávajícímu systému hodnocení vědecké práce v 

podstatě chrání začínající vědkyně a vědce před internalizací silně exkluzivního normativního 

habitu, který by je (a zejména pak ženy vzhledem k jejich specifickým biografiím, které 

vytvářejí méně času na placenou práci a tento čas frázují odlišným způsobem než typicky 

mužské biografie) odrazoval od vědecké dráhy nehledě na jejich zaujetí pro badatelskou práci, 

určitá výzkumná témata a talent. Hlavní překážkou vědecké dráhy v oblasti SSH se tak stále 

jeví být nedostatek pracovních příležitostí a stabilních pracovních pozic. 

 

Popsané odlišnosti v podmínkách konstrukce vědeckých identit žen a mužů v oblasti STEM a 

SSH naznačují, jak silnou roli v tomto směru sehrávají struktury příležitostí, vycházející ze 

specifik sociálních rysů těchto vědních oblastí, tedy specifik mezinárodního charakteru, a 

horizonty jednání, které jsou naopak výrazněji zasazeny v národním kontextu, v němž se 

jednotlivci pohybují, a které posilují exkluzivitu vědecké profese v oblasti STEM. Můj výzkum 

přitom ukazuje, že české prostředí, vzhledem k tomu, že vytváří spíše nepříznivé podmínky 

slaďování pracovních drah a mateřství, výrazně omezuje horizonty jednání začínajících vědkyň, 

čímž zároveň vytváří také spíše nepříznivé podmínky pro rozvoj a udržení si vědeckých identit 

žen zejména v oblasti STEM, pro kterou jsou typické rigidnější a tím pádem také exkluzivnější 

struktury příležitostí vědeckých kariér než v oblasti SSH. V oblasti SSH naopak nebyly 

pozorovány výrazné genderové rozdíly ve vztahu ke strukturám příležitostí a horizontům 

jednání. Můj výzkum tak naznačuje, že konstrukce vědecké identity se jeví být primárně 

ovlivněna oborem, nikoli genderem, nicméně v oblasti STEM je vliv specifických struktur 

příležitostí rozvoje vědeckých identit dále posilován genderem vzhledem k genderovanosti 

horizontů jednání, které jsou v případě žen s těmito strukturami příležitostí v konfliktu, 

kulturním i praktickém. Tento konflikt přitom zostřují v případě ČR v mezinárodním srovnání 

spíše nepříznivé obecné podmínky slaďování práce a mateřství. 
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Můj výzkum ukazuje, že překážky rozvoje vědeckých identit jdou ruku v ruce s 

překážkami rozvoje vědeckých ambicí. V případě žen z oblasti STEM je touto překážkou 

identitní konflikt, v případě žen z oblasti SSH spíše nerozvinutí silnější vědecké identity. 

Ačkoli v případě oblasti SSH lze pozorovat spíše nepříznivé podmínky pro rozvinutí vědecké 

identity u žen i u mužů, lze přepokládat, že ženy mají podmínky ještě o něco méně příznivé než 

muži. Jak můj výzkum ukazuje, pro rozvoj vědecké identity je důležitý kontakt s akademickou 

komunitou, tedy zejména zkušenost s intenzivnějším zapojením do vědecké práce na vědecké 

instituci. V mém dizertačním výzkumu se sice v tomto směru neprojevily výraznější rozdíly 

mezi zapojením doktorandek a doktorandů v oblasti SSH do výzkumu, nicméně můj předchozí 

výzkum mezi mentees mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce ukázal, že 

ženy v oblasti SSH v této fázi vnímají v porovnání se svými mužskými kolegy odlišné 

příležitosti pro zapojení do výzkumu svých školitelů a obecně seniorních vědeckých 

pracovníků, kteří je na rozdíl od mužů nepovažují za automaticky vědecky kompetentní, a spolu 

s tím, také menší výhled na získání pracovní pozice ve vědě po ukončení doktorátu (Cidlinská 

2018).124 V českém kontextu se tedy dostává ženám méně neformální podpory ze strany mužů 

podobně, jako to popisují Chao a kol. (1992), Chandler (1996) a Kosoko-Lasaki, Sonnio a 

Voytko (2006). Lze tedy předpokládat, že odklon od vědecké dráhy v případě žen v oblasti SSH 

není silněji spojen s jejich akademickou identitou, jako to můžeme pozorovat u žen z oblasti 

STEM, jak na to poukazuje i dizertační výzkum, nýbrž spíše s nedostatečným zapojením do 

relevantních profesních sítí v situaci nedostatku vědeckých pracovních míst. 

  

 
124 K tendenci podhodnocovat studentky ze strany vyučujících a nesvěřovat jim prestižní pozice v rámci 

instituce dále např. Moss-Racussin a kol (2012).  
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6. ZÁVĚR 

 

V této práci jsem si kladla dvě hlavní výzkumné otázky, a sice jak si lidé, kteří se od akademické 

profesní dráhy odklonili hned na jejím začátku, tedy v doktorské a postdoktorské fázi, 

konstruovali svou profesní identitu, a jak se tato jejich konstrukce profesní identity promítá do 

jejich konstrukce příběhu odklonu od vědecké profesní dráhy. Na tyto otázky jsem se zaměřila 

proto, že profesní identity ovlivňují profesní ambice (McAlpine 2012, McAlpine a kol. 2012). 

Věnovat se podobě a rozvoji vědeckých identit proto může poskytnout užitečné informace o 

tom, jací lidé, s jakými představami vědecké profese, jakými přístupy k vědecké práci a 

vědeckými ambicemi do vědy vstupují, a následně ji opouštějí, a na tomto základě také 

identifikovat překážky rozvoje pozitivních akademických identit a spolu s nimi rozvoje ambicí 

ve vědecké dráze pokračovat.  

Motivací pro realizaci tohoto výzkumu byla současná nedostatečná znalost charakteristik osob, 

které se odklonily od vědecké dráhy již na jejím začátku, v kontextu silného nepoměru osob 

v doktorském studiu a stabilních pracovních míst ve vědě, o která mohou do budoucna usilovat. 

A tedy v kontextu současných reforem akademického prostředí a diskurzu excelence, který 

naznačuje, že vědecké práci by se měli věnovat jen „ti nejlepší“. Právě v tomto kontextu 

považuji za důležité vědět více o tom, kdo jsou lidé, kteří se od vědecké dráhy odkloní právě 

na jejím začátku, identifikovat překážky rozvoje vědeckých identit a formulovat návrhy 

opatření, jak tyto překážky odstranit.  

Za tímto účelem jsem specificky věnovala pozornost tomu, zda a jaké lze vysledovat odlišnosti 

v oblasti sociálních a humanitních věd (SSH) na jedné straně, a přírodních a technických věd 

(STEM) na straně druhé, jakožto oblastí, které se vyznačují výrazně odlišnou kulturou vědecké 

práce, a zároveň se vztahují odlišným způsobem k současnému nastavení hodnocení a 

financování vědecké práce v reformovaném akademickém prostředí (Becher a Trowler 2001). 

Předpokládala jsem proto, že tato prostředí mohou vytvářet odlišné podmínky pro rozvoj 

vědeckých identit.  

Kromě oborových odlišností jsme se zaměřila také na odlišnosti genderové, tedy, zda se 

nějakým způsobem liší vývoj vědeckých identit u žen a mužů, co tento vývoj ovlivňuje a jaké 

má dopady na akademické ambice osob, které se od vědecké profesní dráhy odklonily, neboť 

dosavadní výzkum poukazuje na významnou genderovanost akademických identit (Linková 

2009, O´Connor a kol. 2015) a zároveň roste nepoměr mezi podílem žen mezi absolventkami 
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doktorského vzdělání a podílem žen ve vědecké populaci, přičemž z oblasti SSH odcházejí ženy 

nejčastěji již během doktorského studia a v oblasti STEM v postdoktorské fázi, což může 

znamenat odlišné překážky pro rozvoj vědeckých identit a kariér žen v těchto oblastech, které 

by měly být reflektovány v podpůrných opatřeních, aby mohla být co nejefektivnější. 

Soustředění se na osoby, které již vědeckou dráhu opustily, činí můj výzkum unikátním 

v mezinárodním kontextu, neboť výzkumy, které tematizují odchody z vědy, se v drtivé většině 

zabývají hypotetickými odchody: ptají se osob, které stále působí na akademických pozicích, 

zda odchod zvažují a z jakých důvodů (např. Johnsrud a Rosser 2002, Smart 1990, van der 

Weijden a kol. 2017). Oslovit aktuální výzkumníky a výzkumnice je totiž výrazně jednodušší 

než dohledávat osoby, které z těchto pozic odešly. Také pozornost věnovaná v této práci 

odlišnostem celých oblastí SSH a STEM je do jisté míry originální, neboť dosavadní výzkum 

se věnuje buď jednotlivým oborům, případně srovnání dvou oborů, obecně však dominují studie 

z oblasti STEM oproti studiím z oblasti SSH. 

Na výzkumné otázky odpovídám na základě analýzy 45 hloubkových narativních rozhovorů 

s osobami, které se odklonily od vědecké profesní dráhy v její doktorské a postdoktorské fázi. 

Ve vzorku byla rovnoměrně zastoupena oblast SSH a STEM a ženy a muži. Analýza vycházela 

z principů zakotvené teorie. Zaujala jsem tedy induktivní přístup, kdy jsem vytvářela teorii, 

konkrétně typologii vývoje profesních identit od okamžiku vstupu do doktorského studia po 

odklon od vědecké profesní dráhy, přímo na základě dat. Takto jsem identifikovala tři hlavní 

typy trajektorií profesních identit (viz níže), které pomáhají porozumět tomu, co podporuje 

rozvoj a ztrátu určitých konstrukcí vědecké identity a jak se vývoj konstrukce vlastní vědecké 

identity odráží v konstrukci důvodů odklonu od vědecké profesní dráhy. 

V rámci analýzy jsem využila koncept identity jako trajektorie Lynn McAlpine (2012) a 

koncept přednastavených (designated) a aktuálních (actual) identit Anny Sfard a Anny Prusak 

(2005), které umožňují zachytit, jak lidé konstruují své identity a jak se tyto konstrukce vztahují 

ke kontextům, v nichž se jedinci nacházejí. Druhý jmenovaný koncept jsem modifikovala tak, 

aby lépe odpovídal potřebám hlavních výzkumných otázek, neboť mým cílem není zachycení 

jen současné profesní identity osob, které se odklonily od vědecké profesní dráhy, nýbrž mě 

zajímá, jak se jejich profesní identita vyvíjela od vstupu do vědy (do doktorského studia) po 

odklon od vědecké profesní dráhy a jak se tento vývoj promítá do jejich příběhu „odchodu 

z vědy“. Namísto přednastavených identit proto hovořím o plánovaných identitách, které 

odkazují k představám profesní budoucnosti. Koncept plánovaných a aktuálních identit mi 



141 
  

pomohl identifikovat tři představy „správného vědce“ (humanisty, vizionáře a vůdce, 

absolutního vědce), které si lidé na začátku vědecké dráhy vytvářejí, zejména na základě 

kolektivních narativů přítomných ve vědecké komunitě, a do jaké míry se s nimi ztotožňují či 

neztotožňují a z jakých důvodů. Koncept identity jako trajektorie umožňuje identifikovat, jak 

konstrukci identity ovlivňují vnímané obecné struktury příležitostí vědeckých drah a vnímané 

osobní horizonty jednání jednotlivců, tedy jak konstrukci profesní identity ovlivňuje širší rámec 

jejich životů. S pomocí těchto konceptů jsem vytvořila typologii trajektorií vývoje konstrukcí 

profesních identit osob, které se odklonily od vědecké profesní dráhy (stabilní vědeckou 

identitu, absentující vědeckou identitu a ztracenou vědeckou identitu). Sledovala jsem přitom, 

s jakou profesní identitou vstupovaly do vědy a s jakou profesní identitou se od vědecké profese 

odkláněly, a snažila jsem se tak identifikovat důvody tohoto vývoje. Pro uchopení odlišností 

mezi oblastí SSH a STEM jsem použila kategorizaci Bechera a Trowlera (2001) podle sociální 

dimenze vědecké práce, která dělí obory na tzv. urbánní a rurální, přičemž první kategorii 

reprezentují zejména přírodní a technické vědy a druhou sociální a humanitní vědy. 

Můj výzkum ukazuje, že překážky rozvoje vědeckých identit jdou ruku v ruce s 

překážkami rozvoje vědeckých ambicí. Pro rozvoj a udržení si vědecké identity se jeví být 

klíčové, s jakou představou vědecké profese lidé do vědy vstupují, s jakými ideály vědecké 

profese jsou následně konfrontováni, jak se k nim vztahují a jak jsou strukturní podmínky 

vědecké práce v ne/souladu s jejich prioritami ve vztahu k práci obecně v širším kontextu jejich 

životů. Analýza ukázala, že pro rozvoj silné vědecké identity je klíčová internalizace 

humanistického ideálu vědecké práce jako „služby společnosti“. Odkazuje totiž k cílům, 

které přesahují hranice vědeckého prostředí, a vytváří tak prostor pro silnou identifikaci s těmito 

cíli a potažmo s celou vědeckou profesí. Naproti tomu v současné době výrazný diskurz 

excelence s typickým důrazem na individuální „excelentní“ pracovní výkon (ve smyslu 

pozitivně oceněný formálním systémem hodnocení) se sám o sobě nejeví vytvářet pocit 

smysluplnosti vlastní práce a motivovat pro vědeckou profesní dráhu, s níž by se jedinec 

silně identifikoval. Excelence jako cíl vědecké práce totiž nepřesahuje hranice vědy, a hrozí 

proto vytváření pocitu dělání „vědy pro vědu“. Konkrétní podoba systému hodnocení a 

financování vědecké práce tento pocit dále podporuje, neboť vede na institucionální rovině k 

upozaďování zájmu o obsah vědecké práce, a zdůrazňuje naopak plnění (a kontrolu) formálních 

kvantifikovatelných výstupů vědecké práce. Současný systém hodnocení a financování 

vědecké práce proto přispívá k odklonům od vědecké dráhy i u osob se silnou stabilní 
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vědeckou identitou, tedy u osob, pro které vědecká identita zůstala součástí konstrukce jejich 

osobní identity i po „odchodu z vědy“. 

Spíše negativní dopad na rozvoj a udržení si vědeckých identit se pak zdá mít i období 

doktorského studia. Osoby, které o sobě uvažovaly jako o vědcích a vědkyních a vědeckou 

identitu prezentovaly jako integrální součást své osobní identity, si tuto silnou vědeckou 

identitu vytvořily většinou již před vstupem do doktorského studia a byla silně spjata 

s nadšením pro jejich obor vysokoškolského studia. Ve vyprávění o době doktorského studia 

pak byla patrná spíše stagnace této původní identity, nikoli další prohloubení. K postupnému 

slábnutí, až vytrácení původní vědecké identity během doktorského studia došlo u osob, které 

se chtěly věnovat badatelské činnosti jako zajímavému typu zaměstnání a představa vědecké 

profese nebyla prezentována jako integrální součást jejich osobní identity. Proto jsem o nich 

hovořila jako o lidech s původní „slabou“ vědeckou identitou. U osob, které měly spíše 

nevyhraněnou představu budoucího profesního směřování, nedošlo během doktorské fáze k 

nastartování vývoje vědecké identity vůbec. Samozřejmě je třeba vzít v potaz, že můj vzorek 

obsahuje jen osoby, které se v této fázi odklonily od vědecké profesní dráhy, a tudíž nemůže 

vypovídat o rozvoji vědeckých identit u osob, které ve vědě zůstaly. Nicméně, vzhledem k níže 

popsané souvislosti překážek rozvoje a udržení si vědeckých identit se strukturami příležitostí 

pro výkon vědecké profese, lze říci, že současné nastavení doktorského vzdělávání nevytváří 

vhodné příležitosti pro rozvoj silných a stabilních vědeckých identit doktorandek a 

doktorandů. 

Analýza ukázala, že oblast SSH a STEM vytváří výrazně odlišné podmínky pro rozvoj vědecké 

identity, které souvisejí jednak s odlišnými podmínkami doktorského vzdělávání, jednak 

s odlišnými strukturami příležitostí pro rozvoj vědecké dráhy a odlišným postavením těchto 

oblastí v rámci národních politik. Zmíněné struktury příležitostí přitom souvisí s odlišnými 

sociálními charakteristikami vědecké práce v daných oblastech, které přispívají k vytváření 

odlišných ideálů vědecké profese. Tyto odlišné podmínky pro rozvoj vědecké identity dopadají 

různým způsobem na udržení si či ztrátu individuální vědecké identity a v souvislosti s tím na 

konstrukci důvodů k odklonu od vědecké profesní dráhy. V tomto směru se zdá, že účastnice 

a účastníci výzkumu vnímají ve vztahu k formování představy výzkumné profese a 

počáteční konstrukci i následnému vývoji vlastní vědecké identity oborově specifické 

nároky jako důležitější než specifické nároky spojené s genderovými rolemi. Nicméně to, 

jak se ve svých vyprávěních vztahují k oborovým specifikům, poukazuje na odlišné 

dopady genderových dynamik v oblasti SSH a STEM. 
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Oblast SSH a STEM vytváří odlišnou míru inkluzivity a exkluzivity představy vědecké 

profese, která ovlivňuje konstrukci a vývoj vědeckých identit. Inkluzivita a exkluzivita zde 

souvisí se strukturami příležitostí vstupu do vědecké profese a setrvání v ní a se sociálními a 

částečně i kognitivními rysy vědecké práce. Struktury příležitostí přitom vychází do značné 

míry ze sociálních charakteristik vědecké práce v těchto oblastech, které přispívají k odlišné 

podobě doktorského vzdělávání, a tedy zapojování začínajících vědkyň a vědců do vědecké 

komunity. Následně tak přispívají k odlišné povaze vědeckých kariér, které jsou do určité míry 

dále ovlivňovány specifiky národního nastavení vědeckého prostředí a rodinné politiky. Tato 

míra inkluzivity a exkluzivity má své genderové aspekty, zejména vzhledem k vnímaným 

osobním horizontům jednání, které ovlivňují percepci obecných struktur příležitostí. Tyto 

aspekty se promítají do příběhů o odklonu od vědecké profesní dráhy. Při vstupu do vědy (ve 

smyslu do doktorského studia), který bývá výrazně navázán na zájem o obor a badatelskou 

činnost či výzkumné téma, spíše než na konkrétní představy o kritériích výkonu vědecké 

profese, se neobjevují výrazné genderové odlišnosti v konstrukci předpokládané vědecké 

identity. Postupem času během doktorské a postdoktorské fáze však lidé začínají poznávat 

struktury příležitostí pro vědeckou profesní dráhu, které mají výrazná oborová specifika, a tato 

specifika se zdají mít odlišné genderové dopady na vývoj konstrukcí vědeckých identit 

začínajících vědkyň a vědců a zvažování vlastní budoucnosti ve vědě, potažmo odchodu z ní. 

Kolektivně sdílená akademická identita v oblasti STEM vykazuje výrazně exkluzivní 

rysy. Tato exkluzivita souvisí s návazností těchto rysů na formální kritéria akademické 

dráhy v této oblasti. Ta jsou vepsána do reálných struktur příležitostí pro akademickou 

profesní dráhu, jež jsou ovlivňovány neoliberálními reformami akademického prostředí 

probíhajícími v českém kontextu v posledních patnácti letech, které se promítají do systému 

hodnocení a financování vědecké práce. Tyto reformy souvisejí se standardizací, 

resp. rigidizací akademických drah a proměnou struktur vědeckých pracovišť v oblasti STEM, 

z nichž mizí pozice seniorních nevedoucích vědeckých pracovníků (Linková a Červinková 

2013). Sdílená představa „správného vědce“ proto vykazuje rysy vedoucího vědeckého 

pracovníka podle aktuálních kritérií pro dosažení takové pozice. Tato kritéria do určité míry 

vycházejí ze sociálních rysů vědecké produkce v oborech urbánního typu, pro kterou je typické, 

že výzkumná témata nestojí sama o sobě, nýbrž jsou dále dělena na úzce vymezená podtémata. 

Těm se věnují jednotliví (juniorní) výzkumníci, jejichž práce je nesamostatná v tom smyslu, že 

zpracovávají dílčí část širšího výzkumného programu, kterou vytvořil vedoucí vědecký 

pracovník (Stöckelová 2009a,b). Ten je schopen díky své intelektuální kapacitě nahlédnout 
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komplexnější souvislosti jednotlivých podtémat, zasadit je do nových kontextů a vytvořit z nich 

nový širší celek v podobě nového výzkumného programu, který v sobě nese potenciál 

výrazného posunu oborové znalosti. Ideální vědecký pracovník je tedy nejen schopen 

intelektuálně posunout celý obor, ale také má vůdčí schopnosti a ambice (Linková 2009, 

Linková a Červinková 2013). Zmíněné specifikum užšího vymezení výzkumných témat a 

podtémat také vede k rychlé vědecké produkci, a tím k rychlému zastarávání oborové znalosti, 

což zvyšuje tlak na schopnost orientovat se v nejaktuálnějších trendech, posiluje tlak na 

časovou náročnost vědecké profese a nevytváří prostor pro delší kariérní přestávky. Vymezení 

výzkumných témat také souvisí s velkou internacionalitou vědecké produkce v urbánních 

oborech, a tato internacionalita zase zvyšuje kompetitivnost vědecké práce. Potřeba uspět v této 

konkurenci opět zvyšuje časové nároky a silně internacionální rozměr vědecké práce posiluje 

tlak na mezinárodní akademickou mobilitu. Možnost setrvání ve vědě se tedy zdá být 

podmíněna nejen intelektuální kapacitou, nýbrž i plným podřízením osobního života potřebám 

života pracovního. Vědecká profese je tak spojena s představou určitého „obětování se“ vědě. 

Exkluzivita akademické identity v oblasti STEM tak spočívá nejen v poměrně jasném 

vymezení znaků, resp. kritérií ideálního vědeckého pracovníka, nýbrž i ve skutečnosti, že 

nenaplnění těchto kritérií znamená v podstatě nemožnost věnovat se vědecké profesi ve 

stávajících strukturních podmínkách vědeckých kariér. Neztotožnění se s touto představou 

proto představovalo jeden z prezentovaných důvodů odklonu od vědecké profesní dráhy 

začínajících vědkyň a vědců z oblasti STEM. Široké sdílení této kolektivní představy 

„správného vědce“ je přitom zřejmě způsobeno kolektivní povahou vědecké práce v oborech 

urbánního typu,125 kdy jsou začínající vědkyně a vědci v úzkém kontaktu se svými vedoucími, 

jakožto vzory těchto „správných vědců“.126 Konstrukce jejich vlastní vědecké identity je tak 

těmito vzory významně ovlivněna a má důležitý dopad na jejich ambice věnovat se vědecké 

profesní dráze, respektive na rozhodnutí se od této dráhy odklonit. 

V oblasti SSH naopak nebyla vypozorována jasněji vymezená kolektivně sdílená 

akademická identita, a představa vědecké profese se tak jevila být spíše inkluzivní 

povahy. Tato inkluzivita se zdá souviset jednak se sociálními rysy oborů rurálního typu a 

jednak se spíše méně standardizovanou, a tedy méně rigidní strukturou vědecké profesní 

 
125 K odlišné organizaci vědecké práce v oblasti SSH a STEM Becher a Trowler (2001), Stöckelová 

(2009b). 
126 K roli vedoucích vědeckých pracovníků při budování obrazu „správného vědce“ a kritérií úspěchu a 

akademických kariér dále Linková (2009: 85, Linková 2014: 89-90). Linková ukazuje, že vedoucí 

pracovníci prezentují jako klíčová kritéria právě ta, která jsou souladu s jejich přístupem k práci a jejich 

vědeckou dráhou. 
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dráhy, kdy tuto strukturní rozvolněnost posilují národní specifika vědecké práce v oblasti 

SSH. Pro obory rurálního typu je charakteristická individuálnější povaha vědecké práce, která 

je spojena s vysokou mírou výzkumné samostatnosti, co se týče vymezení výzkumného 

zaměření již od nižších stupňů vysokoškolského studia, a širším vymezením výzkumných 

témat, která stojí sama o sobě a jsou zpracovávána v dlouhodobějších časových horizontech. 

Tato povaha vědecké práce v rurálních oborech ovlivňuje strukturu příležitostí výkonu vědecké 

profese tak, že v zásadě umožňuje věnovat se určitému tématu částečně, případně se k vědecké 

činnosti vrátit po delší pauze a začít pracovat na novém tématu, neboť pomalejší rychlost 

vědecké produkce umožňuje snadněji se zorientovat v současném stavu poznání. Sociální rysy 

rurálních oborů tak umožňují větší fluiditu, především menší linearitu, a tím i diverzitu 

akademických drah, čímž nepřispívají ke spojování si vědecké profese s obrazem jedince, který 

naplňuje jasně vymezená kritéria standardizované akademické dráhy. Vypozorovaný problém 

definovat ideálního vědeckého pracovníka se zdál souviset také s obecně spíše divergentní 

povahou rurálních oborů, tedy s jejich ideologickou heterogenitou a velkou rozmanitostí 

přístupů k vědecké práci, která bývá vnímána jako přínosná pro zpracování komplexnějších 

výzkumných témat. Snaha vymezit rysy „správného vědce“ proto byla někdy označována za a 

priori nesprávnou. V oblasti SSH tedy nebyla vypozorována sdílená kolektivní představa 

„správného vědce“, která by byla spojena s formálními podmínkami výkonu vědecké 

profese, pročež ne/ztotožnění se s takovou představou nebylo pro začínající vědkyně a 

vědce významným tématem v jejich příbězích o odklonu od vědecké profesní dráhy. Tím 

byl spíš nedostatek juniorních vědeckých pracovních míst, pracovní podmínky s těmito 

pozicemi spojené, případně byl odchod z vědy neúplný v tom smyslu, že se účastnice a účastníci 

výzkumu příležitostně částečně badatelské činnosti na výzkumných grantech věnovali, ale 

hlavní těžiště jejich výdělečné činnosti bylo mimo vědu. Zároveň však vysoká míra 

rozvolněnosti představy o vědecké profesi může být vnímána částečně také jako projev 

existujících překážek pro rozvoj vědecké identity u začínajících vědkyň a vědců a spolu 

s nimi vědeckých ambic. Představu vědecké profese totiž ovlivňují podmínky vykonávání 

vědecké práce, a ty nevychází jen ze sociální dimenze povahy vědecké produkce v určitých 

vědních oblastech, nýbrž i z konkrétního národního kontextu nastavení pracovních podmínek. 

V tomto směru se zdá sehrávat významnou roli skutečnost, že doktorandi v oblasti SSH v ČR 

nejsou ve větší míře zaměstnáváni na výzkumných projektech svých školitelů, tudíž nejsou 

intenzivněji zapojováni do akademické komunity, v níž by mohli díky kontaktu se seniorními 

vědci v roli vědeckých vzorů získat konkrétnější představu o povaze vědecké profese, sami si 

ji vyzkoušet a na tomto základě si vybudovat vlastní vědeckou identitu. Doktorandi a 
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doktorandky jsou tak vědecké profesi spíše vzdáleni a badatelské činnosti se věnují paralelně s 

placeným zaměstnáním, které často s jejich badatelskou prací nesouvisí. Je pak pro ně, na rozdíl 

od začínajících vědců v oblasti STEM, nesnadné o sobě hovořit jako o vědcích. Zároveň lze 

předpokládat, že i samotné vzory seniorních vědců v SSH spíše nepřispívají ke konstrukci 

konkrétnější akademické identity, neboť podfinancovanost této oblasti v ČR vede i 

k nedobrovolné fluiditě profesních drah seniornějších vědkyň a vědců, neboť akademické 

pozice jsou spojeny s velmi nízkými platy. 

Souvislost podoby kolektivně sdílené vědecké identity se strukturními podmínkami 

vědeckých kariér poukázala také na odlišný dopad reforem vědeckého prostředí na 

konstrukci vědeckých identit a příběhu odklonu od vědecké profesní dráhy v oblasti SSH 

a STEM. Tato odlišnost souvisí částečně s odlišným vztahem těchto oblastí k daným 

reformám, které vycházejí do značné míry z logiky sociálních rysů oborů urbánního typu. 

Ideologický i praktický soulad podporuje silnou internalizaci stávajících kritérií vědecké dráhy 

u osob z oblasti STEM a legitimizuje jejich silně exkluzivní povahu jako objektivní, a tedy 

meritokratickou. Tato kritéria v podstatě říkají, jaký typ člověka by se měl vědecké dráze 

věnovat. Neztotožnění se s touto představou přispívá k pocitu, že by se daná osoba měla od 

vědecké dráhy odklonit. V rámci reforem přitom tato kritéria nabyla více rigidizované podoby 

vzhledem k výrazné proměně struktur vědeckých pracovišť v oblasti STEM. Lze tedy říci, že 

v oblasti STEM reformy přispívají k rigidizaci kolektivně sdílené akademické identity a 

zvyšují její exkluzivitu. V oblasti SSH lze pozorovat spíše opačný efekt. Vědkyně a vědci 

z této oblasti se vzhledem k odlišné logice vědecké produkce s logikou reforem, zosobněnou 

zejména systémem hodnocení vědecké práce, často neztotožňují a nová kritéria hodnocení 

vnímají proto do značné míry jako škodlivá a nelegitimní. Zároveň reformy vědeckého 

prostředí přispívají k destabilizaci vědeckých drah v oblasti SSH a obecně ztěžují doktorandům 

zapojení do vědecké komunity, čímž přispívají k rozvolňování sdílené představy vědecké 

profese v této oblasti. 

Exkluzivita sdílené akademické identity v oblasti STEM a inkluzivita v oblasti SSH má 

svůj významný genderový rozměr, který se projevuje v konstrukci vlastních vědeckých 

identit žen a mužů a jejich příbězích odklonu od vědecké profesní dráhy. Tento rozměr 

souvisí s odlišnými strukturami příležitostí rozvoje vědecké profesní dráhy, které nabízí 

oblast SSH a STEM, v kontextu společensky ukotvených horizontů jednání jednotlivců. 

Silně exkluzivní sdílená akademická identita v oblasti STEM vykazuje výrazně 

maskulinní rysy, z nichž se zdá být nejvýznamnější ústřední postavení práce v životě 
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jednotlivce, respektive upřednostňování práce na úkor ostatních částí života. Normativní 

akademická identita v oblasti STEM se tak ocitá v rozporu s femininními identitními 

repertoáry, které jsou na rozdíl od těch mužských výrazně svázány s péčí o druhé, o mezilidské 

vztahy obecně, a především o děti. Pro ženy proto bylo obtížné a nelákavé ztotožnění se 

s takto vymezenou akademickou identitou. Ztotožnění bránily i praktické horizonty 

jednání, ovlivněné právě genderovaností identit a rolí s nimi spojených ve společnosti, 

které vytvářejí očekávání, jež se vpisují do nerovného rozdělení pečovatelských povinností žen 

a mužů v partnerství a do nastavení národní rodinné politiky, která znesnadňuje ženám po 

porodu brzký návrat do zaměstnání. To je problém jak z hlediska rychlosti zastarávání vědecké 

znalosti v oblasti STEM, tak z hlediska normy lineární akademické dráhy, která se projevuje 

v genderově slepém systému hodnocení vědecké práce (Cidlinská, Fárová, Maříková, Szénássy 

2018). Pro ženy je proto i z praktických důvodů obtížnější naplnit kritéria ideálního 

vědeckého pracovníka než pro muže. Jelikož jsou tato kritéria jasně napojena na formální 

kritéria pro postup akademickou drahou, přispívá podoba normativní akademické 

identity v oblasti STEM k odklonu žen od vědecké profesní dráhy, který je zároveň častěji 

než u mužů spojený i s úplnou ztrátou původní – plánované – vědecké identity, a to i v případě, 

že tato identita byla silná. Tato skutečnost se zdá podporovat tvrzení Sfard a Prusak (2005), že 

vnímané obecné struktury příležitostí a individuální horizonty jednání výrazně ovlivňují 

konstrukci identit jednotlivců. V případě těchto žen vedly praktické překážky možnosti využití 

stávajících struktur příležitostí rozvoje vědeckých kariér v oblasti STEM nejen k odklonu od 

vědecké dráhy, ale i ke ztrátě vědecké identity, tedy k jevu, který se u mužů neprojevoval. 

Zároveň se ukazuje, že rigidizace akademických drah vlivem reforem akademického 

prostředí má negativnější dopady na rozvoj a udržení si akademických identit v případě 

žen než mužů, přičemž v ČR je tento jev posilován omezováním horizontů jednání žen 

vlivem nastavení rodinné politiky. Ztráta vědecké identity u žen byla přitom podporována 

i výše zmíněným vnímáním stávajících kritérií představy ideálního vědeckého pracovníka 

jako legitimních, díky souladu s logickou vědecké práce v oborech urbánního typu. 

Standard pozitivistického paradigmatu v oblasti STEM, které opomíjí roli individuálních rysů 

a perspektiv v porovnání se spíše interpretativními paradigmaty převládajícími v oblasti SSH, 

a dominance mužů mezi seniorními vědeckými pracovníky jakožto vědeckými vzory zřejmě 

přispívají k vnímání androcentrických kritérií akademických drah jako objektivních, nikoli jako 

nepřímo diskriminačních vůči ženám. To ovšem dále posiluje u žen pocit, že nejsou 

„správnými“ vědkyněmi, a neměly by proto ve vědě zůstávat. 
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Zmíněná rozvolněnost, či přímo absence sdílené představy akademické identity v oblasti 

SSH přispívá i k rozvolněnosti genderových rysů této představy, respektive k absenci 

výraznější genderovanosti. Oblast SSH tak nevytváří prostor pro silný identitní konflikt žen 

jako oblast STEM a ženy ve vztahu k odklonu od vědecké profesní dráhy necítily potřebu 

tematizovat, zda se ztotožňují či neztotožňují s normativní představou vědeckého 

pracovníka.127 Jako větší překážka pro akademické dráhy žen se proto jeví menší 

neformální podpora ze strany seniorních vědců, než jaké se dostává jejich mužským 

kolegům, a související menší zapojení do relevantních profesních sítí, na němž je do 

značné míry závislá možnost využití stávajících struktur příležitostí pro získání a udržení 

si vědeckých pracovních pozic.  

Ze zde podaného shrnutí hlavních zjištění mého výzkumu je patrné, že oblast SSH a oblast 

STEM vytvářejí velmi odlišné podmínky pro rozvoj vědeckých identit a ambicí a obecně pro 

rozvoj vědecké profesní dráhy. Tyto mají významné genderové aspekty, které pomáhají 

odpovědět na otázku, proč se nedaří zvyšovat podíl žen v české vědě ve veřejném sektoru a ve 

vysokém školství navzdory tomu, že se neustále zvyšuje podíl žen ve studiu, včetně 

doktorského. Tyto odlišnosti by měly být zohledněny v nastavení politik cílených jednak na 

profesní rozvoj začínajících vědkyň a vědců obecně, a jednak specificky na zvyšování 

zastoupení žen ve vědě napříč akademickou hierarchií. Zároveň je třeba upozornit, že v ČR 

neplatí, že by ženy z veřejné vědy odcházely do výzkumu v soukromém sektoru, jak bychom 

mohly předpokládat, na základě úvahy, kde mohou nejvíce zúročit svou vědeckou průpravu, a 

na základě skutečnosti, že podnikatelský sektor patří po sektoru vysokoškolském k druhému 

největšímu zaměstnavateli výzkumníků v ČR (NKC – gender a věda 2019: 27).128 Ve výzkumu 

v soukromém sektoru jejich podíl totiž dlouhodobě klesá (NKC – gender a věda 2019: 27, 

36).129 Tato skutečnost poukazuje na potřebu studií, které by se zaměřily na to, kde dnes pracují 

ženy, které vědeckou dráhu opustily, a jaké pracovní agendě se věnují. Nyní představím 

 
127 Na odlišnou artikulaci a figuraci genderu v přírodovědné a sociálněvědní instituci poukazuje 

Stöckelová (2009b: 147). Zatímco v přírodovědné instituci byl standardem tradiční model maskulinity 

napříč různými generacemi vědců, který zneviditelňuje osobní život pracovníka, v sociálněvědní 

instituci byla situace rozmanitější a tento tradiční maskulinní model reprezentovali zejména starší 

profesoři. 
128 V roce 2017 zaměstnával vysokoškolský sektor 41,8 % všech výzkumníků v ČR a podnikatelský 

sektor 40,1 % (NKC – gender a věda 2019: 27). 
129 Zatímco v roce 2005 představovaly ženy 17,7 % výzkumníků v podnikatelském sektoru, v roce 2017 

již byly ženy zastoupeny jen 12,5 procenty výzkumníků v daném sektoru (NKC – gender a věda 2019: 

27). 
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doporučení mířená na oblast veřejné vědy, která zmíněné oborové a genderové odlišnosti 

reflektují.130 

 

 

6.1  Doporučení 

Výše popsané překážky rozvoje akademických identit, ambicí a drah mají své kořeny jak v 

úrovni strukturní-systémové, tak v úrovni individuální, která se vztahuje k normativním 

akademickým identitám a osobním identitám jednotlivců, jejich sociálnímu kapitálu, 

mezilidským vztahům v akademické komunitě a obecně k možnostem jednotlivců rozvíjet 

vědeckou kariéru ve stávajících strukturních podmínkách.131 Pro potenciálně co nejefektivnější 

podporu profesního rozvoje začínajících vědkyň a vědců je proto potřeba opatření v obou těchto 

rovinách. Potřeba společného působení těchto dvou rovin je obzvláště patrná v souvislosti 

s podporou rozvoje vědeckých kariér žen, jak je vyjádřeno i v přístupu Evropské komise (EK 

2012), který se posunul od snahy o „nápravu žen“ ke snaze o „nápravu systému“ (tedy 

k přístupu tzv. kulturní a institucionální změny) tak, aby ženy a priori nevylučoval a nepůsobil 

vůči nim nepřímo diskriminačně.132 Tento přístup se snaží vyhnout pouhému léčení symptomů 

(jako je znevýhodnění žen) namísto příčin (jako je patriarchální povaha společnosti, jež se 

promítá do logiky fungování jejích jednotlivých sfér, včetně té akademické). Proto uvádím i 

doporučení, jak se posunout právě k této hlubší proměně na kulturní a institucionální rovině. 

Zároveň je třeba mít neustále na paměti vzájemné propojení těchto dvou rovin, neboť jejich 

zjednodušující oddělování může vést ke zkreslením a chybným krokům, jak právě upozorňuje 

zmíněný přístup kulturní a institucionální změny.133 Proto také ukáži, jak mnou formulovaná 

 
130 Zde představovaná doporučení vycházejí do značné míry z mého článku o odlišných potřebách 

začínajících vědkyň a vědců v oblasti STEM a SSH (Cidlinská 2018). 
131 Vzhledem ke svému sociologickému zaměření se tedy věnuji zejména těm individuálním aspektům, 

které se vztahují k postavení jednotlivců ve společnosti, resp. ve specifických komunitách, k jejich 

vztahování se k diskurzům existujícím v daných komunitách, a k jejich vnímání vlastní pozice v daných 

strukturách. Nevěnuji se čistě psychologickým aspektům, které se vztahují k vnitřnímu prožívání a k roli 

různých psychologických rysů jedinců na jejich pocity životní a pracovní spokojenosti. Jak však uvádím 

v výše (viz 3.1.6 Vybrané přístupy ke zkoumání akademických identit), psychologickou perspektivu 

vnímám jako důležité doplnění sociologického pohledu, zejména ve vztahu k podpůrným opatřením 

cílícím na jednotlivce, jako je kariérní poradenství. 
132 Tento přístup začala propagovat již koncem devadesátých let Londa Schiebinger (1999), která 

upozorňovala na to, že je třeba posunout pozornost od podpory profesních dovedností žen k proměně 

celého systému vědy a výzkumu, který není genderově neutrální, nýbrž maskulinní a androcentrický, 

což představuje klíčovou překážku pro rozvoj vědeckých kariér žen. 
133 Na to, že klasifikovat některé faktory znevýhodnění jako čistě individuální nebo čistě strukturální 

může být zavádějící, poukazují např. Castelló a kol. (2017). Upozorňují, že stres, deprese, nízké 

sebevědomí nemohou být kategorizovány jako čistě individuální, neboť mohou být zapříčiněny rozpory 
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opatření pro individuální rovinu mohou přispět k hlubší proměně vědeckého prostředí a zvýšit 

tak potenciál změn na strukturní rovině. Nejdříve představím návrhy opatření na individuální 

rovině, pro niž se zdá být znalost specifik jednotlivých vědních oblastí klíčová, a následně 

přejdu k doporučením pro rovinu strukturní.134,135 

Má doporučení vycházejí z výzkumu českého prostředí, které má svá důležitá specifika, 

nicméně základní překážky pro rozvoj vědeckých identit a drah, zdá se, vycházejí z odlišné 

logiky a kultury vědecké práce v oblasti SSH a STEM, z neoliberálních reforem akademického 

prostředí, které lze pozorovat i v jiných zemích Evropy, Severní Americe a v Austrálii, podobně 

jako základní rysy patriarchální kultury, které přispívají k odlišnému vývoji profesních drah 

žen a mužů. Proto lze předpokládat, že zde uváděná doporučení mohou být využitelná i mimo 

český kontext. Nicméně česká specifika některé negativní dopady nastavení vědeckého 

prostředí ještě umocňují, na což upozorním.136 

 

 
mezi institucionálními procesy a zdroji na jedné straně a potřebami a dovednostmi jednotlivců na straně 

druhé. Přitom nesoulad mezi formálními i neformálními nároky na vědecké dráhy a reálnou podobou 

vědeckých drah žen nejspíš přispívá k tomu, že jsou ženy více než muži ohroženy pocity stresu a 

vyhořením (Castelló a kol. 2017; Cidlinská and Vohlídalová 2017; van der Weijden a kol. 2017). 
134 Podrobný přehled konkrétních příkladů zahraniční i české praxe podpůrných opatření zaměřených 

na podporu genderové rovnosti v akademickém prostředí je obsažen v publikaci Genderová rovnost ve 

vědě, výzkumu a vysokém školství: příklady praxe (Tenglerová a kol. 2018). 
135 Přístup kulturní a institucionální změny je konkrétně rozpracován do čtyř rovin, které jsou vzájemně 

provázány: symbolické, institucionální, mezilidské a individuální (Víznerová 2017: 32). Pro větší 

přehlednost však strukturuji návrhy opatření pro účely této práce podle dvou základních rovin, 

individuální a strukturální. 
136 V tomto směru se zajímavě ukazuje odlišnost sociologické a psychologické perspektivy. 

Psychologické výzkumy totiž naznačují, že čeští akademici jsou spokojenější než jejich zahraniční 

kolegové, což si jejich autorky a autoři vysvětlují tím, že i když se v prostředí zvyšují pracovní nároky 

v souvislosti se zvyšujícím se důrazem na pracovní výkon a soutěž, což zvyšuje stres, jejich negativní 

dopady na pracovní spokojenost jsou tlumeny tím, že pracovníci stále pociťují vysokou míru pracovní 

autonomie a kolegiality díky přetrvávajícím rysům humboldtovského řízení v českém akademickém 

prostředí (Mudrák a kol. 2017, Zábrodská a kol. 2016, 2017). Zde je však třeba upozornit, že i tyto studie 

naznačují, že různé věkové skupiny akademiků mají různé možnosti těchto pozitiv systému využívat, 

totiž že nejspokojenější jsou ti nejstarší, zatímco ti nejmladší pociťují zvyšující se nároky nejpalčivěji. 

V tomto světle by tedy bylo možné dovodit, že výsledky těchto mezinárodních srovnání by mohly vyjít 

pro spokojenost českých akademiků méně pozitivně, kdyby byla sledována specificky jen skupina 

nejmladších akademiků, tedy těch na nejprekérnějších pozicích. Zásadním důvodem odlišného pohledu 

na české podmínky na základě mého výzkumu však bude sledování jiných témat. Nezaměřuji se totiž 

na pracovní spokojenost a kvalitu pracovního života, nýbrž především na strukturní podmínky rozvoje 

vědeckých drah a vědeckých identit. 
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6.1.1 Opatření na individuální rovině v oblasti STEM 

V oblasti STEM ztěžují rozvoj akademické identity zejména: 1) silně exkluzivní normativní 

obraz „správného vědce“, jakožto člověka, který svůj osobní život plně podřizuje potřebám 

vědecké práce v duchu tzv. kariérně orientované akademické maskulinity, jak o ní hovoří 

O´Connor a kol. (2015) a v českém prostředí Linková (2009, 2017); 2) formální kritéria postupu 

akademickou drahou v této oblasti, která se odráží právě v dané normativní představě 

„správného vědce“, jejíž nenaplnění, tak představuje překážku setrvání ve vědě. S touto 

představou se přitom začínající vědkyně a vědci blíže seznamují většinou až postupem 

doktorským studiem a v postdoktorské fázi, kdy začínají být vystaveni ostřejší konkurenci a 

jsou nuceni zvažovat strategie a možnosti kariérního postupu, neboť zůstat na pozici „řadového 

seniorního výzkumníka“ je téměř nemožné, protože tyto pozice ze struktury vědeckých 

pracovišť v této oblasti mizí (Linková a Červinková 2013).137 Do té doby necítí větší potřebu 

zvažovat ne/kompatibilitu vědecké profese s osobním životem, neboť přechod mezi 

magisterskou a doktorskou úrovní studia je spíše plynulý a probíhá ve věku, kdy lidé ještě 

nemají založenu rodinu a ani její založení v brzké době spíše nezvažují. To se však v době 

kolem dokončení doktorského studia mění. Je přitom zřejmé, že specifika této fáze akademické 

dráhy mají odlišné dopady na ženy a muže, neboť je to právě postdoktorská fáze, v níž dochází 

k masovému odlivu žen z oblasti STEM (EK 2015: 128, NKC – gender a věda 2018: 22-24). 

Ačkoli totiž ani pro mnohé muže není lákavá představa úplného podřízení osobního života 

životu pracovnímu,138 pro ženy je obtížnější se s touto představou identifikovat pro její silný 

androcentrismus, a to jak na rovině symbolické, tak praktické, tedy ve smyslu reálných 

možností plnit formální kritéria vzhledem k jiným nárokům, které jsou v naší společnosti 

spojeny s otcovstvím a mateřstvím. A je to právě vnímaná nekompatibilita vědecké profese 

s mateřstvím, která se zdá být pro ženy v oblasti STEM ve vztahu k vědeckým ambicím nejvíce 

odrazující. Podpůrná opatření na individuální rovině v oblasti STEM by se proto měla zaměřit 

zejména na ženy v rané postdoktorské fázi, případně před ukončením doktorského studia, neboť 

se jedná o fázi, kdy vědkyně zvažují založení rodiny, a začínají uvažovat o odchodu z vědy. 

Pokud totiž ženy nabydou dojmu, že budou-li mít děti, bude pro ně náročné, či téměř nemožné 

 
137 Garforth a Kerr (2011) takto upozorňují na marginalizovanou pozici „trvalých“ (perennial) postdoků.  
138 O´Connor a kol. (2015) pojednává o výskytu různých typů akademických maskulinit mezi muži 

v irské akademické sféře. Její výzkum poukazuje na to, že k silně kariéristické maskulinitě se přiklání 

jen určitá část mužů, zejména pak ti, kteří jsou v akademické hierarchii nejvýše a jsou tedy na 

nejstabilnějších pracovních pozicích.  



152 
  

splnit požadavky spojené s postupem akademickou drahou, odrazuje je to od samotného vstupu 

do ostřejší soutěže v postdoktorské fázi.139 

Pro ženy v oblasti STEM představuje specifickou praktickou překážku pro kombinaci vědecké 

profese a mateřství rychlé zastarávání oborové znalosti, které znesnadňuje návrat k vědecké 

činnosti po delší pracovní přestávce, tedy po delší době strávené intenzivní péčí o děti během 

rodičovské „dovolené“. Z tohoto důvodu je obzvláště důležité, aby akademické instituce a 

seniorní vědci v oblasti STEM udržovali kontakt se ženami na mateřské a hlavně rodičovské 

„dovolené“. V ČR je tato potřeba o to větší, že rodičovská „dovolená“ je v mezinárodním 

srovnání bezprecedentně dlouhá, a zároveň ji využívají téměř výlučně ženy (ČSÚ 2017).140 Pro 

české prostředí se proto opatření tohoto typu zdá být obzvláště důležité. Zároveň je třeba 

podporovat rychlejší návrat žen po porodu do práce, což vyžaduje zajištění kvalitní a finančně 

dostupné péče o děti do tří let. Zejména v experimentálních oborech, které vyžadují fyzickou 

přítomnost na pracovišti, se jeví být jako vhodné zřizovat taková zařízení přímo na vědeckých 

pracovištích. Pokud to prostory pracoviště neumožňují, je třeba zajistit dostupnost takového 

zařízení co nejblíže pracovišti, nejlépe v součinnosti s městskou částí jakožto zřizovatelem 

veřejných zařízení péče o předškolní děti. Implementace politik pro usnadňování kombinace 

vědecké práce a rodičovství se navíc jeví jako potenciálně účinná pro prevenci vyhoření v podmínkách 

zvyšujících se pracovních nároků (Zábrodská a kol. 2018: 16). 

Další specifickou překážku rozvoje vědeckých ambic, potažmo vědeckých drah žen v oblasti 

STEM, představuje silný identitní konflikt mezi normativní představou „správného vědce“, 

typickou pro tuto oblast, a normativní představou „správné matky“. Z tohoto důvodu je důležité 

seznamovat ženy s pozitivními ženskými vzory, tedy se ženami, které jsou na seniornějších 

vědeckých pozicích a zároveň mají děti. Ideálně ženy, které jsou jen několik kariérních kroků 

před doktorandkami a postdoktorandkami, neboť ženy, které jsou starší generace, začínaly svou 

vědeckou kariéru v době před neoliberálními reformami, a tudíž jejich zkušenost s nastavením 

vědeckého prostředí se velmi liší od té, které jsou vystaveny dnešní začínající vědkyně. Zde je 

 
139 Na význam specifik kariérních fází v různých oborech ve vztahu k zastoupení žen poukazuje i např. 

Adamo (2013), když upozorňuje, že v oborech, v nichž je zastoupení žen vyšší (konkrétně 

v medicínských), je nejvíce konkurenční fází přechod mezi magisterským a doktorským studiem (tedy 

v době, kdy ženy z pravidla ještě nemají děti), zatímco v oborech, kde je zastoupení žen nižší (konkrétně 

v biologii), je nejvíce konkurenční fází přechod mezi doktorským studiem a postdoktorskou fází, 

respektive fází hledání stabilnější pracovní pozice, neboť se jedná o období, kdy ženy častěji začínají 

rodit děti. 
140 Z osob, které pobírají rodičovský příspěvek, tvoří muži jen necelá 2 % ČSÚ (2017: 183, tabulka 5-

7). 
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však třeba upozornit na nebezpečí vzorů tzv. super žen, které samy sebe prezentují jako skvělé 

vědkyně a skvělé matky v jednom (viz 5.5 Vliv oboru a genderu na vývoj konstrukce profesních 

identit), což může u začínajících vědkyň ještě posilovat pocity nedostatečnosti a odrazovat je 

od akademické dráhy. Efektivní cestu, jak ženy seznamovat s pozitivními ženskými vzory, 

představují mentoringové programy, které vytvářejí prostor pro intimnější sdílení zkušeností, 

včetně těch, týkajících se nejen pracovního, ale také osobního života a jejich propojenosti. 

V rámci mentoringových programů je takto možné motivovat začínající vědkyně k výběru 

mentorek, které jsou jen pár kariérních kroků před nimi a které žijí v egalitárních partnerstvích, 

v nichž pečující povinnosti neleží jen nebo z většiny na ženě. Ženy žijící v egalitárních 

partnerstvích totiž bývají zpravidla kariérně úspěšnější než ty, které žijí v partnerstvích 

tradičních (Vohlídalová 2017a).141 Začínající vědkyně tak budou mít příležitost nevnímat péči 

o děti jen jako „ženskou práci“ a zároveň si zformovat takovou mateřskou identitu, která bude 

méně nekompatibilní s profesní vědeckou identitou. Zajištění kontaktu začínajících vědkyň s 

(prozatím) více atypickými představitelkami akademické profese zároveň znamená nabízet 

různorodější příklady akademických identit, s nimiž mohou začínající vědkyně srovnávat svůj 

vlastní přístup k vědecké práci a kariéře. Pro ustavení vlastní vědecké identity jde o věc zásadní, 

neboť tato je do značné míry formována právě na základě srovnávání se se zástupkyněmi a 

zástupci dané profesní skupiny. Proto je třeba, aby měly začínající vědkyně z oblasti STEM 

možnost být obklopeny i jinými vzory, než jaké představují jejich převážně mužští školitelé a 

vedoucí. Na institucionální úrovni by pak z tohoto důvodu měla existovat cílená snaha, 

promítnutá do konkrétních opatření, o genderově rozmanitější složení kolektivu seniorních 

vědeckých pracovnic a pracovníků. Příkladem může být upřednostnění osoby méně 

zastoupeného pohlaví v rámci výběrových řízení v případě srovnatelně kvalifikovaných 

kandidátů a explicitní vyjádření zájmu o ženské kandidátky v inzerátech na otevřené pozice (k 

tomu např. Sokačová 2009). 

Analýza dále naznačila, že pro překonání či snížení identitního konfliktu žen v oblasti STEM 

je důležité zvýšení jejich genderové senzitivity, aby nevnímaly rozpor mezi jejich zamýšlenou 

 
141 Za tímto účelem doporučuji účastnicím mentoringového programu, který koordinuji, četbu knih 

rozhovorů s českými začínajícími vědkyněmi a vědci z produkce oddělení NKC – gender a věda 

Sociologického ústavu AV ČR. Jedna z těchto knih (Vohlídalová 2014b) nabízí časosběrnou 

perspektivu, neboť sleduje vývoj vědeckých kariér vybraných žen z odstupu sedmi let, kdy s nimi byly 

provedeny rozhovory poprvé. Rozhovory ukazují dopady jednotlivých typů partnerských uspořádání a 

přístupu k rodičovství na kariéry konkrétních žen. Ačkoli v době prvního rozhovoru měly všechny 

účastnice projektu velmi slibně nastartovanou vědeckou dráhu, v době druhého rozhovoru se vědě 

věnovaly již jen ty, které žily v egalitárních partnerstvích nebo opustily partnery, kteří je ve snaze o 

vědeckou profesní dráhu nepodporovali. 
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životní dráhou, jejíž součástí je zpravidla založení rodiny, a normativním obrazem „správného 

vědce“ jako důkaz jejich vlastní profesní nedostatečnosti. Tuto senzitivitu je možné zvyšovat 

například v rámci interdisciplinárních mentoringových programů (a dalších podobných 

podpůrných aktivit mířených na podporu osobního a profesního rozvoje jednotlivců), v nichž 

se začínající vědkyně z oblasti STEM setkávají s perspektivou začínajících vědkyň z oblasti 

SSH. Ženy z oblasti SSH se totiž zdají být kritičtější vůči představě meritokratické povahy 

vědeckého prostředí, a to jednak z důvodu znevýhodněné pozice SSH oborů v rámci národního 

systému hodnocení a financování vědecké práce142, a jednak z důvodu akademické socializace 

směřované ke kritickému, interpretativnímu paradigmatu (Cidlinská 2018).143 Dobrou 

příležitostí pro takovéto setkání STEM a SSH perspektivy jsou zejména kurzy zaměřené na 

time management, prevenci vyhoření či identifikaci vlastních silných stránek, v nichž se 

přirozeně objevují genderové aspekty těchto témat v rámci diskuzí o vztazích, týmové práci, 

institucionálním prostředí a způsobu vedení týmů. To je obzvláště důležité v zemích, v nichž je 

obecný veřejný diskurz genderově silně konzervativní a esencialistický, jako je tomu právě 

v České republice. 

Zvýšená genderová senzitivita začínajících vědkyň v oblasti STEM a jejich kontakt 

s různorodějšími vzory vědců a vědkyň může přispět k postupné proměně normativního obrazu 

„správného“ vědce a větší diversifikaci akademických identit, s nimiž se mohou ženy 

identifikovat. Nicméně je zřejmé, že pouhá proměna postoje žen nestačí. Do této proměny 

kritérií členství v akademické profesi je nutné zahrnout také muže, zejména podporováním 

jejich obrazu jako osob, které jsou také zodpovědné za aktivní péči o děti.  

 

6.1.2 Opatření na individuální rovině v oblasti SSH 

V oblasti SSH se jako největší překážky rozvoje vědeckých identit a ambicí jeví 1) spíše 

osamělá povaha vědecké práce v oborech rurálního typu; 2) malé zapojení doktorandů do 

akademické komunity, které je dále omezováno povahou doktorského vzdělávání v oblasti SSH 

v ČR. Na rozdíl od oblasti STEM se proto jeví důležité zaměřit opatření na individuální rovině 

již na osoby po zápisu do doktorského studia, neboť současné podmínky rozjezdu vědecké 

 
142 Na to, že systém hodnocení a financování vědecké práce vnímají vědkyně a vědci z oblasti SSH 

kritičtěji než jejich kolegové z oblasti STEM a zpochybňují jeho objektivitu a neutralitu (včetně kritérií 

excelence) z konstruktivistických pozic poukazují i Cidlinská, Fárová, Maříková, Szénássy (2008: 106).  
143 Obecně na větší kritičnost vědkyň a vědců z oblasti sociálních věd vůči stávajícímu systému 

hodnocení vědecké práce, který vychází ze standardů kultury vědecké produkce v oblasti přírodních 

věd, upozorňuje Stöckelová (2009: 135). 
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dráhy v této oblasti nejen brání rozvoji vlastní vědecké identity, nýbrž i úspěšnému dokončení 

doktorského studia, jakožto základní predispozice vědecké profesní dráhy.  

Malé zapojení doktorandek a doktorandů v oblasti SSH do akademické komunity souvisí v ČR 

s povahou doktorského vzdělávání v této oblasti, kdy není standardem, aby ani studující 

prezenčních doktorských programů byli zaměstnáni na výzkumných projektech svých školitelů 

(Fischer a Vltavská 2014, Beneš, Kohoutek a Šmídová 2018). Kvůli této praxi jsou doktorandi 

a doktorandky často zaměstnáni mimo akademickou sféru, aby pokryli své životní náklady, 

případně pracují v akademické sféře, ale jejich pracovní agenda není nutně výzkumná, a jsou 

proto se seniorními vědci a vědkyněmi v ještě méně intenzivním kontaktu, než jaký odpovídá 

povaze vědecké práce v oborech rurálního typu. Za účelem většího zapojení doktorandek a 

doktorandů do vědecké komunity, které může do jisté míry kompenzovat i individuálnější 

povahu vědecké práce v oblasti SSH, je třeba zajistit prezenčním studujícím pracovní pozice na 

akademických institucích, které budou přímo souviset s jejich dizertačními projekty. Zároveň 

by bylo dobré zapojovat prezenční doktorandy do výuky, zejména formou asistence 

seniornějším akademikům a akademičkám, a tím dále posilovat jejich zapojení do akademické 

komunity a chodu akademických pracovišť v roli začínajících vědkyň a vědců, a tím pomáhat 

rozvíjet jejich vlastní vztah k vědecké profesi a vlastní vědeckou identitu. Podmínkou 

provedení těchto změn bude nejspíš také zvýšení finanční dotace pro oblast SSH tak, aby 

vytvářela více příležitostí pro grantové výzkumné projekty, na nichž bude více doktorandských 

pracovních pozic. 

Přestože podmínky rozjezdu vědecké profesní dráhy v oblasti SSH dopadají negativně na ženy 

i muže, na ženy mohou dopadat intenzivněji, neboť se jim běžně dostává méně pozornosti a 

podpory ze strany školitelů z důvodu genderové dynamiky akademického prostředí (Chao a kol 

1992, Chandler 1996, Kosoko-Lasaki, Sonnio a Voytko 2006). Na toto poukázal zejména můj 

výzkum mezi mentees mentoringového programu, který koordinuji, v němž si ženy z oblasti 

SSH stěžují na přehlížení ze strany supervizorů a získávání menší podpory jak ve vztahu k psaní 

dizertace, tak k nabídkám na spolupráci na výzkumných projektech (Cidlinská 2018). Ty však 

představují v podstatě jedinou možnost, jak se zapojit do výzkumné komunity. Na to, že 

doktorská fáze je pro rozjezd vědeckých drah žen v oblasti SSH nejkritičtější poukazuje i 

skutečnost, že právě v této fázi dochází k masovému odlivu žen z vědy (NKC – gender a věda 

2019: 24). Podpůrná opatření, zaměřená na větší zapojení doktorandů a doktorandek do vědecké 

komunity, by proto měla tuto skutečnost reflektovat. Klasickým příkladem snahy o 

intenzivnější vtažení začínajících vědkyň a vědců do akademické komunity jsou mentoringové 
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komunity, v jejichž rámci navazují mentees užší vztahy se zkušenějšími vědkyněmi a vědci, 

s nimiž nejsou ve školitelském a jiném podřízeném vztahu, což vytváří prostor pro otevřenější 

sdílení zkušeností, plánů i obav (Cidlinská a Fucimanová 2018: 15). V případě žen se však zdá 

velmi důležité nezaměřovat se jen na poskytování mentoringu (vzorů, rad, sdílení zkušeností), 

nýbrž i tzv. sponzorství. Sponzorství spočívá v aktivní podpoře ze strany seniorních akademiků 

ve formě zapojování začínajících vědkyň do jejich výzkumných projektů, nabídek společných 

výjezdů na konference či konferenčních příspěvků a aktivní zapojování juniorek do sítí 

kontaktů seniorních vědců, například nabídkou zprostředkování stáží na jiných institucích atp. 

(de Vries 2015). Sponzorství tak působí proti „neviditelnostit“ žen, která představuje jednu 

z hlavních překážek pro získání vědeckého pracovního místa, a tedy i setrvání v akademické 

sféře v roli vědkyně (Cidlinská 2018). Poskytování sponzorství tak může, i díky začleňování 

žen do relevantních profesních sítí, podporovat rozvoj jejich vědecké identity a vědeckých 

kariérních ambicí, které silně závisí právě na pozici jednotlivce v profesní komunitě (Weidman 

2010). Proto doporučuji vytvořit na akademických institucích mentoringová a sponzorská 

schémata, která budou automatickou součástí doktorské fáze vzdělávání. 

Zejména mentoringová schémata jako nástroj pro výměnu zkušeností se jeví být vhodná nejen 

pro podporu akademických drah žen a mužů v různých vědních oblastech, nýbrž i jako součást 

kariérního poradenství pro studující doktorských i nižších studijních stupňů. Mohou totiž 

zprostředkovávat kontakt i s etablovanými odbornicemi a odborníky z jiných sfér než 

akademické. Kvalitní kariérní poradenství a větší informovanost o povaze a možnostech 

profesních drah ve vědě i mimo ni se přitom jeví jako velmi potřebné vzhledem k tomu, že ne 

všichni doktorandi a doktorandky nastupují do studia proto, že by se chtěli nutně věnovat 

vědecké profesi, případně nemají jasnější představu, co tato profese obnáší. Pro osoby, které se 

budou chtít věnovat vědecké dráze, může takové poradenství poskytnout cenné informace, jaké 

příležitosti vědecké prostředí v jejich oborové oblasti poskytuje, a jak je možné jich využít, 

respektive dosáhnout určitých pozic. Pro osoby, které se nebudou chtít vydat cestou vědecké 

kariéry, může poradenství napomoci maximalizovat využití dovedností nabytých v doktorském 

studiu mimo akademickou sféru. Případně u osob na nižších stupních studia může poradenství 

eliminovat případy nepromyšleného vstupu do doktorského studia.144 

 
144 Zde je však třeba upozornit, že kvalitní komplexní kariérní poradenství si vyžaduje i poznatky 

psychologického výzkumu akademických kariér a identit (viz 3.1.6 Vybrané přístupy ke zkoumání 

akademických identit). 
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Můj výzkum také naznačil potřebu vytvoření schémat profesního rozvoje na trhu práce obecně. 

Lidé, zejména v oblasti SSH, totiž vstupují do doktorského studia mnohdy proto, že jsou 

nespokojeni s pocitem nedostatečného rozvoje vlastního potenciálu u svých neakademických 

zaměstnavatelů, a to jak v oblasti soukromého sektoru, tak veřejné správy. Tato skutečnost se 

zdá poukazovat na potřebu změny přístupu k profesnímu rozvoji nejen na straně jednotlivců, 

jak je na ni upozorňováno zejména v souvislosti s tzv. průmyslem 4.0 a celoživotním 

vzděláváním, nýbrž právě i na straně zaměstnavatelů.145 Ti totiž v současné době nejspíše 

nejsou zcela připraveni využít a rozvíjet potenciál vysoce vzdělaných odborníků a odbornic. 

 

6.1.3 Opatření na strukturní rovině 

Z výše řečeného je zřejmé, že chceme-li podpořit rozvoj akademických drah začínajících 

vědkyň a vědců, zejména pak žen, není možné zaměřit se jednoduše jen na opatření cílená na 

individuální rovinu, neboť překážky tohoto rozvoje leží do značné míry na strukturní rovině. 

V tomto směru je zásadní, že oblast SSH a STEM jsou v odlišném mocenském postavení vůči 

současnému nastavení vědních politik, které vytvářejí podmínky vědeckých kariér, neboť tyto 

jsou dominantně ovlivňovány právě oblastí STEM. Zdá se tedy, že změny v oblasti STEM 

představují jednu z důležitých podmínek pro další změny v oblasti SSH, a nikoli naopak. Proto 

zde představená doporučení pro strukturní rovinu budou cílit především na změny v oblasti 

STEM. Zároveň se však jeví být důležité pro zlepšení podmínek rozvoje vědeckých profesních 

drah posílit hlas oblasti SSH při nastavování vědních politik, a to nejen kvůli odlišné sociální 

organizaci vědecké práce, nýbrž i více diverzifikovanému nahlížení sociální reality vlivem větší 

paradigmatické divergence, tedy ideologické heterogenity, než je obvyklá v oblasti STEM. 

Současný systém financování a hodnocení vědecké práce, spojený se silným diskurzem 

excelence s důrazem na individuální pracovní výkon, zejména publikační, nepodporuje rozvoj 

silných vědeckých identit, a naopak přispívá k odklonu od vědecké profesní dráhy u zpočátku 

nejsilněji motivovaných začínajících vědkyň a vědců, jejichž dosavadní vědecké úspěchy a 

velké nadšení pro obor poukazovaly na jejich nezanedbatelný vědecký potenciál. Je proto třeba 

měnit současný systém tak, aby více kladl důraz na roli vědy ve společnosti a spolu s tím na 

rozvoj vědecké znalosti, a méně na kvantifikovatelné ukazatele vědeckého pracovního výkonu. 

 
145 Podrobnější přehled o podobě národní diskuse o tom, jak na straně zaměstnanců a zaměstnavatelů 

reagovat na situaci nástupu tzv. 4. průmyslové revoluce, je možné získat z dokumentu Iniciativa Průmysl 

4.0 (MP0 2016: 132-153). 
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Možnost proměn současného systému se zdá úzce souviset s potřebou proměny přístupu 

k vědeckým drahám, které jsou v současné normativní podobě silně svázány s těmito 

kvantifikovatelnými ukazateli, včetně například počtu a délky zahraničních stáží, a jsou 

orientovány podle modelu silně kariérně zaměřené akademické maskulinity (O´Connor 2015). 

Toto androcentrické nastavení souvisí s dominantním zastoupením mužů na seniorních 

vědeckých a rozhodovacích pozicích, z nichž ovlivňují nastavení kritérií akademických drah. 

Jejich vlastní vědecké dráhy tomuto obrazu často odpovídají a jejich přístup k postavení 

vědecké práce v jejich životě je vzorem pro normativní představu „správného vědce“ (i v 

Cidlinská a kol. 2018). Je tedy zřejmé, že pro kýžené změny je třeba proměnit právě pohled 

mužů na normativní vědecké dráhy a identity. 

V SSH i STEM oblasti jsou to právě postoje seniorních vědců, z většiny mužů, které utlumují 

vědecké kariérní ambice žen (viz výše). Proto je nezbytné zvyšovat genderovou senzitivitu 

školitelů, vedoucích a zejména osob v rozhodovacích pozicích, z nichž nastavují pravidla 

akademických kariér. Nedostatečná reflexe genderových implikací kritérií akademických kariér 

ze strany školitelů a nedostatek pozornosti věnované kariérnímu rozvoji žen způsobují, že ženy 

ve STEM oblasti se cítí jako nedostatečné vědkyně a ženy v oblasti SSH silně pochybují o 

svých kariérních výhledech. Je třeba, aby si seniorní vědci byli vědomi (typických) rodinných 

uspořádání, které jim umožňují plně se soustředit na splňování těchto kritérií, zatímco ženy 

(typicky) nemají toto privilegium, což činí tato kritéria v současné podobě nepřímo 

diskriminační. Je třeba tematizovat androcentrickou povahu těchto zdánlivě genderově 

neutrálních kritérií, aby bylo možné začít je měnit. Způsobů, jak zvyšovat genderovou 

senzitivitu seniorních vědců je hned několik, například v rámci mentoringových schémat 

spojovat mentory-muže s mentees-ženami, aby se muži seznámili s překážkami, jimž ženy ve 

vědě čelí (Fueger a Hoeppel 2011). Také je dobré podporovat mentees, aby spolupracovaly 

s více mentorkami a mentory najednou – tedy se ženami i muži. Obzvláště efektivní může být 

pro seniorní vědce hovořit se začínajícími vědkyněmi o jejich osobním životě a jeho propojení 

s životem pracovním. Diskuze s mladými ženami může pomoci mužům začít ženy vnímat jako 

více zainteresované na vědecké práci, a tedy i více schopné, což je pak může motivovat nabízet 

jim častěji sponzorství a neformální mentoring, a tím ženám pomoci začlenit se ve větší míře 

do vědecké komunity. 

Větší genderová senzitivita seniorních vědců může také přispět k proměně postojů juniorních 

vědců k akademickým kariérám, což je také jedna z podmínek proměny celého systému 

akademických kariér. Genderová senzitivita seniorních vědců totiž může pomoci proměňovat 
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způsob, jakým tito muži prezentují svou vlastní kariérní dráhu, což je klíčovým aspektem pro 

proměnu postojů začínajících vědců vůči jejich kariérám. Mohou začít otevřeně reflektovat 

genderové aspekty jejich kariér, vliv uspořádání jejich osobního života, zejména partnerství a 

rodičovství, a neprezentovat svou kariérní dráhu jako jediný správný nebo nejlepší model. Toto 

může pomoci postupně proměňovat normativní akademické identity tak, aby neprezentovaly 

zmíněnou „kariérní maskulinitu“, nýbrž aby byly více inkluzivní pro osoby s pečovatelskými 

závazky a prioritami, aby byly více diverzifikované. K tomu může napomoci také tematizace 

negativních aspektů typického kariérního modelu seniorních vědců. Může to být například lítost 

nad tím, že si neužili více své děti, když byly malé, a více se nepodíleli na jejich výchově, a 

mohou tak motivovat začínající vědce k přemýšlení o své kariéře jinak než jejich školitelé a 

motivovat je být aktivnějšími rodiči.146 Toto se zdá být klíčové, neboť promění-li se přístup 

k rodičovství a kariéře i na straně mladší generace mužů, budou moci změny kritérií 

akademických drah proběhnout rychleji. Vznikne totiž silnější tlak na tuto změnu, nebudou-li 

to jen ženy, které budou tuto změnu potřebovat a požadovat. K proměně postojů mladých mužů 

mohou přispět také diskuze s mladými kolegyněmi, které je mohou díky přiblížení svých obav 

a potřeb žen motivovat být aktivnějšími rodiči a více podpůrnými partnery. Dobrou příležitostí 

pro realizaci těchto diskuzí jsou genderově smíšené mentoringové programy. V dlouhodobém 

výhledu tak mohou tyto změny v postojích mladých mužů k rodičovství eliminovat současnou 

tendenci seniorních vědců podporovat více začínající vědce než vědkyně, neboť bude postupně 

utlumována jejich představa, že pečujícími rodiči jsou jen ženy, což dnes vede k podceňování 

akademického potenciálu žen a přesvědčení, že ženy jsou méně vědecky zanícené než muži. 

Zároveň je třeba mít na paměti, že za účelem proměny akademického prostředí v místo, v němž 

mají ženy a muži rovné příležitosti pro rozvoj vědeckých kariér, je třeba zvyšovat i genderovou 

senzitivitu žen. Genderově necitlivé ženy mají sklon vnímat současná pravidla jako genderově 

neutrální, přestože je samotné znevýhodňují. Taková perspektiva však vede k pocitům 

nedostatečnosti a k reprodukci současného androcentrického systému, spíše než k požadování 

jeho změny.  

Změny je třeba uskutečnit nejen na úrovni oblasti vědy, nýbrž i na státní úrovni, která vytváří 

širší kontext rozvoje vědeckých identit a drah. Můj výzkum, podobně jako například projekt 

NKC – gender a věda Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti ve vědě a výzkumu 

(Cidlinská, Fárová, Maříková a Szénássy 2018, Linková a kol. 2018) poukázal na to, jak 

 
146 Na to, že u vědeckých pracovníků-mužů se mimopracovní život téměř nepromítá do jejich pojetí a 

prezentace úspěchu, upozorňuje Linková (2009: 90). 
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vědecké dráhy žen negativně ovlivňuje současné nastavení české rodinné politiky, které 

nepočítá s dvoukariérními partnerstvími, a brání tak ženám v rychlejším návratu na trh práce 

po porodu (dále také Vohlídalová 2013, 2017a, 2017b). Čelní představitelé a představitelky 

akademické komunity by proto měli požadovat změny v koncepci státní rodinné politiky, 

zejména co se týče zajištění dostupnosti kvalitní a finančně dostupné péče o předškolní děti, 

zejména o děti mladší tří let.  

 

Výzkum představený v této práci poukázal na potřebu věnovat při výzkumu akademického 

prostředí pozornost specifikům oblastí SSH a STEM a jejich srovnání za účelem lépe 

porozumět vývoji vědeckých drah, včetně genderových odlišností tohoto vývoje. Odhalení 

výrazných odlišností ve vývoji akademických identit a ambicí v těchto oblastech a jejich 

genderových aspektů naznačuje nutnost zohledňovat tyto odlišnosti při nastavování jak 

podpůrných opatření pro individuální rozvoj vědců a zejména vědkyň, tak pro nastavování 

národních vědních politik. Zároveň je však třeba mít na paměti, že i v rámci oblasti SSH a 

STEM existují významné odlišnosti co do výzkumné kultury a podmínek vědecké práce 

v jednotlivých oborech a specializacích, jak upozorňují i Becher a Trowler (2001: 196). Proto 

je nutné pro potřeby vedení institucí působící v konkrétních oborech dalšího výzkumu, který 

by se zabýval jednotlivými disciplínami. Tento detailnější pohled bude schopen odhalit 

jemnější nuance oborově specifických představ vědecké profese a jejich souvislosti se sociální 

dimenzí vědecké produkce a podobou vědeckých drah a pracovních příležitostí v konkrétním 

oboru. Jsem přesvědčena, že právě to je důležité zejména ve vztahu k efektivitě snah o 

zvyšování zastoupení žen v jednotlivých oborech. 

Výstupy mého výzkumu dále naznačily, jaké typy akademických či obecněji profesních identit 

přispívají k odchodu ze současného vědeckého prostředí. V tomto směru bude do budoucna 

zajímavé tematizovat, co to pro vědu může znamenat, když z ní odcházejí lidé, kteří představují 

určitý způsob „dělání vědy“. Jinými slovy neptat se jen kdo, nýbrž i co nám s určitými 

akademickými identitami z vědy odchází, a jaké to může mít dopady na její budoucí obsah. Pro 

komplexní uchopení tohoto tématu bude zajisté třeba věnovat další pozornost i akademickým 

identitám těch, kteří ve vědě zůstávají, a porovnat jejich přístup k vědecké práci a vědecké 

profesi s přístupem těch, kteří odešli. Zaměření na akademické identity tak bude představovat 

důležité doplnění současných diskusí nad vlivem demografického složení vědecké populace na 

obsah vědecké znalosti. 
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RESUMÉ 

 

In this thesis, I have posed two main research questions: How have people who have left an 

academic path at its very beginning (i.e. in the doctoral or post-doctoral phase) constructed their 

professional identity and how is this construction of professional identity reflected in the 

construction of the story of their leaving a professional academic path? I have focused on these 

questions because professional identities affect professional ambitions (McAlpine 2012, 

McAlpine a kol. 2012). Therefore, studying the form and development of academic identities 

can provide useful information on the people who enter into the academic sphere, what notions 

they have about an academic profession, what approaches they take to academic work, what 

academic ambitions they take with them into academia and why they subsequently leave it. 

Based upon this, we can also identify the barriers to developing positive academic identities 

and cultivating ambitions to continue on in an academic path.  

The motivation for carrying out this research is the current and insufficient knowledge of the 

characteristics of individuals who have left an academic career at its start, in the context of the 

strong disproportion of individuals in doctoral training and stable job positions in academia that 

they might strive towards in the future, and thus in the context of current reforms of the 

academic environment and the discourse of excellence, which indicates that only “the best” 

should stay in academia. Therefore, I find it important in this context to know more about the 

individuals who have left an academic path at its start and who they are, to identify the barriers 

of development of academic identities, and to formulate recommendations for policy measures 

to eliminate these barriers.  

For these purposes, I have specifically focused on whether it is possible to trace the differences 

(and what these differences are) between the field of social sciences and humanities (SSH) on 

one hand and the field of science, technology, engineering and mathematics (STEM) on the 

other, as these are fields which are characterized by differing cultures of academic work and 

which have differing approaches to the present system of evaluation and financing of academic 

work in the reformed academic environment (Becher and Trowler 2001). Therefore, I have 

assumed that these environments may create differing conditions for the development of 

academic identities.  

In addition to differences in these fields, I have also focused on gender differences, i.e. whether 

the development of academic identities differs between men and women, what affects this 
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development, and what impact it has on the academic ambitions of individuals who have left a 

academic path, as current research points to the fact that academic identities are significantly 

gendered (Linková 2009, O´Connor a kol. 2015) and that there is a growing disparity in the 

share of women among graduates of doctoral training and the share of women in the academic 

profession. Women leave the field of SSH most frequently during their doctoral training and in 

STEM in the postdoctoral phase (NKC – gender a věda 2019), which may signify differing 

barriers for the development of the academic identities and careers of women in these areas, 

which should be reflected in supporting measures in order for them to be as effective as possible.  

The focus on individuals who have left an academic career makes my research unique in the 

international context, as research works that thematize attrition from academic profession by 

vast majority study hypothetical departures: they ask individuals who are still working in 

academic positions whether they are considering leaving and for what reasons (e.g. Johnsrud 

and Rosser 2002, Smart 1990, van der Weijden a kol. 2017). Addressing current researchers is 

significantly simpler than finding individuals who have left these positions. The attention paid 

to differences in the whole fields of SSH and STEM is also to a certain degree original, as 

research to date has either dealt with individual branches of study (or a comparison of two 

branches of study); however, studies from the field of STEM dominate over studies from the 

field of SSH.  

I have answered the research questions based on an analysis of 45 in-depth narrative interviews 

with individuals from various disciplines of the SSH and STEM fields who have left an 

academic path in their doctoral or post-doctoral stage. The analysis was based on principles of 

grounded theory. Thus, I have selected an inductive approach in which I have created theory, 

specifically a typology of the development of professional identities from the moment of entry 

into doctoral training up to the departure from a academic path, directly based on data.  

In terms of the analysis, I have used Lynn McAlpine‘s (2012) concept of identity as a trajectory 

and the concept of actual and designated identities of Anna Sfard and Anna Prusak (2005), 

which make it possible to record how people construct their identities and how these 

constructions relate to contexts in which the individuals find themselves. I have modified the 

latter of these concepts in order for it to better respond to the needs of the main research 

questions, as it is not my goal to record only the present professional identities of individuals 

who have left a professional academic career; I am interested rather in how their professional 

identity developed from their entry into academic path (i.e. to doctoral training) up to their 
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leaving an academic path and how this development is reflected in their story on “leaving 

academic profession”. Therefore, in place of designated identities, I use the term “planned 

identities”, which refers to notions of a professional future. The concept of planned and actual 

identities has helped me identify three notions of the “proper scientist/scholar” (humanist, 

visionary and leader, and absolute scientist) that people create at the beginning of their 

academic path, primarily based on collective narratives present in the academic community and 

to what degree they do or do not identify with them and for what reasons. The concept of 

identity as a trajectory makes it possible to identify how the construction of identity is 

influenced by perceived general academic career opportunity structures and perceived personal 

horizons for the action of individuals, i.e. how the construction of a professional identity is 

influenced by the broader framework of their lives. By using these concepts, I have created a 

typology of trajectories of development of the construction of professional identities among 

individuals who have left a academic path (stable academic identity, absent academic identity, 

and lost academic identity). At the same time, I have followed the professional identities with 

which these individuals entered into academic path and the professional identities with which 

they left their academic profession and thus attempted to identify the reasons for this 

development. In order to understand the differences between the fields of SSH and STEM, I 

have used the categorization created by Becher and Trowler (2001) according to the social 

dimension of academic work, which divides disciplines into so-called “urban” and “rural”, the 

former of which is represented primarily by disciplines in STEM field and the latter by 

disciplines in SSH field.  

My research shows that the barriers in the development of academic identities go hand in hand 

with the barriers of the development of academic ambitions. It seems that for the development 

and maintenance of one’s academic identity, the notion of academic profession with which 

people enter into academic path is crucial, as are the ideals of the academic profession (the 

images of “proper scientist/scholar” reflected in collective academic identities) that they are 

confronted with, how they relate to them, and how the structural conditions of academic work 

do or do not conform with their priorities in relation to work in general in the broader context 

of their lives. The analysis has shown that for the development of an academic identity, the 

internalization of the humanistic ideal of academic work as “a service to society” is 

crucial. It points to goals that surpass the boundaries of the academic environment and thus 

create a space for strong identification with these goals and, by extension, with the whole 

academic profession. In contrast to this, the current discourse of excellence with a typical 
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emphasis on individual “excellent” work performance (in the sense of positively evaluated 

performance via a formal evaluation system) does not inherently seem to create a sense of 

meaningfulness of one’s own work and motivation for an academic career with which an 

individual could highly identify. Excellence as a goal of academic work does not surpass the 

boundaries of science, and therefore there is a risk of creating the feeling of doing “science for 

science”. The specific structure of the system of assessment and financing of academic work 

further supports this feeling, as on an institutional level it leads to a depreciation of interest in 

the content of academic work and, on the contrary, emphasizes the fulfillment (and control) of 

formal, quantifiable outputs of academic work. The present system of evaluation and 

financing of academic work therefore contributes to the abandonment of an academic 

career even in case of individuals with a strong, stable academic identity, i.e. individuals 

for whom an academic identity has remained a part of the construction of their personal identity 

even after their “departure from academic profession”.  

The period of doctoral training also seems to have a negative effect on the development 

and maintaining of academic identities. Individuals who considered themselves to be 

scientists/scholar and presented their academic identity as an integral part of their personal 

identity had in most cases created this strong academic identity before entering into doctoral 

training, and this identity was strongly linked to the enthusiasm for their field of study. In 

discussions on the period of doctoral training, a stagnation of this original identity, not its 

further intensification, is evident. Gradual weakening or even loss of original academic identity 

during doctoral training took place among individuals who wanted to devote themselves to 

research activity as an interesting type of employment, and the notion of an academic profession 

was not presented as an integral part of their personal identity. Therefore, I have spoken of them 

as people with an originally “weak” academic identity. Individuals who had a more nondescript 

notion of their future professional direction did not see any start to the development of their 

academic identity at all during the doctoral phase. It should of course be taken into account that 

my sample contains only those individuals who left an academic career in this phase and 

therefore cannot give proof of the development of academic identities among individuals who 

remained in a scientific profession. Nonetheless, in regard to the context mentioned below of 

barriers in development and the maintenance of academic identities with opportunity structures 

for performing an academic profession, we may claim that the present state of doctoral 

training does not create suitable opportunities for the development of strong and stable 

academic identities of doctoral candidates.  
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The analysis has shown that the fields of SSH and STEM create significantly differing 

conditions for the development of an academic identity that are linked both to different 

conditions for doctoral education and different opportunity structures for the development of 

an academic career and the differing position of these fields in terms of national policies. At the 

same time, these aforementioned opportunity structures are linked with differing social 

characteristics of academic work in the given fields that contribute to the creation of differing 

notions of an academic profession. These differing conditions for the development of an 

academic identity have varying impacts on the maintenance or loss of individual academic 

identity and the construction of motives for leaving an academic career. In this context, it seems 

that in relation to forming a notion of a research profession and the initial construction 

and subsequent development of one’s own academic identity, male and female 

participants in research perceive demands that are specific to their discipline as more 

important than the specific demands linked to their gender roles. Nonetheless, the way in 

which they relate to the specific elements of their disciplines in their narratives points to 

differing impacts of gender dynamics in the fields of SSH and STEM.  

The fields of SSH and STEM create a differing degree of inclusivity and exclusivity of the 

notion of an academic profession, which influences the construction and development of 

academic identities. In this case, inclusivity and exclusivity are linked to opportunity structures 

of entering into an academic profession and remaining in it, and also with the social and partially 

even cognitive traits of academic work. At the same time, opportunity structures stem to a 

certain degree from the social characteristics of the academic work in these fields, which 

contribute to the differing forms of doctoral training and thus the engagement of early-career 

researchers in the scientific community (Stöckelová 2009a, Linková 2009). Subsequently, they 

thus contribute to the differing character of academic careers, which are to a certain degree 

influenced further by the specific elements of the national context of the academic environment 

and family policy. This degree of inclusivity and exclusivity of the notion of an academic 

career has its own gender aspects, primarily in terms of perceived personal horizons for 

actions which influence the perception of general opportunity structures. These aspects are 

reflected in the stories of leaving a profession. When entering into academic path, which is 

often more strongly linked to interest in a discipline or a research topic or research activity than 

to specific notions of performance criteria of an academic profession, gender differences in the 

construction of an planned academic identity do not appear. Over the course of time, during the 

doctoral and post-doctoral phase, however, people become acquainted with the opportunity 
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structures for an academic path, the disciplines of which are highly specific. These specific 

traits seem to have differing gender impacts on the development of the construction of academic 

identities of early-career female and male researchers and considerations about their own future 

in academia or their departure from it.  

A collectively shared academic identity in the field of STEM shows distinctly exclusive 

characteristics. This exclusivity is linked to the connection between these characteristics 

and the formal criteria of an academic career in this field. These criteria are embedded into 

the actual opportunity structures for an academic career, which are influenced by neoliberal 

reforms of the academic environment. These reforms are linked to the standardization or 

“rigidization” of academic careers and the transformation of academic workplace structures in 

the field of STEM, from which positions of senior non-leading researcher are disappearing 

(Linková and Červinková 2013). The shared notion of a “proper scientist” therefore shows 

characteristics of a group leader according to current criteria for achieving such a position. The 

exclusivity of academic identity in the field of STEM thus lies not only in the rather clear 

definition of the signs or criteria of an ideal academic, but also in the fact that failure to 

fulfill these criteria basically means the impossibility of staying in academic profession 

under the current structural conditions of academic careers. Failure to identity with this 

notion has therefore been one of the presented motives for leaving an academic path. At the 

same time, the broad sharing of this collective idea of the “proper scientist” (this collective 

academic identity) is evidently caused by the collective character of academic work in urban-

type disciplines, in which early-career researchers are in close contact with their supervisors as 

the models of the “proper scientists” (Linková 2009, 2014). The construction of their own 

academic identity is thus significantly influenced by these role-models and has a strong impact 

on their ambitions to devote themselves to anacademic career or the decision to leave it.  

On the contrary, in the field of SSH, a more clearly defined collectively shared academic 

identity has not been observed, and the notion of an academic profession seemed to be of 

a more inclusive character. This inclusivity appears to be linked both to the social 

characteristics of urban-type disciplines, which are typical for their more individual 

character of academic work, and the less standardized and thus less rigid structure of an 

academic path, whereas this structural variability is strengthened by the national 

specificities of academic work in the field of SSH. Identifying or not identifying with a 

certain notion of the “proper scientist/scholar” was not a significant topic for early-career 

female and male researchers in their stories of leaving a profession. A topic that was 
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discussed was the lack of junior academic jobs, work conditions linked to these positions, or 

departure in cases in which the research participants devoted their time to research activity only 

partially or occasionally in research grants, but the primary focus of their money-earning 

activity was done outside of academia. At the same time, however, the high degree of 

variability of the notion of an academic career can be partially perceived as an expression 

of existing barriers for the development of academic identity among early-career 

researchers and their academic ambitions. The notion of an academic profession is also 

influenced by the conditions for carrying out academic work and engagement in the academic 

community (Stöckelová 2009a). Doctoral candidates in the field of SSH in the Czech Republic 

have rather limited opportunities to engage in the research activity of their institutions.  

The connection between the shape of a collectively shared academic identity with the 

structural conditions of academic careers also points to the differing impact of current 

reforms of academic environment on the construction of academic identities and the story 

of leaving an academic path in the fields of SSH and STEM. This differentness is linked in 

part to the differing relationships that these fields have towards the given reforms, which stems 

to a great degree from the logic of urban-type disciplines (Becher and Trowler 2001, Linková 

and Stöckelová 2012). This ideological and practical conformity seems to support a strong 

internalization of the current criteria of an academic career among individuals in the field of 

STEM and to legitimize their strongly exclusive nature as objective and thus meritocratic. In 

terms of reforms, these criteria have taken on a more rigidized form in regard to the 

transformation of structures of academic workplaces in the field of STEM (Linková and 

Červinková 2013). We can thus claim that in the field of STEM, reforms contribute to the 

rigidization of a collectively shared academic identity and heighten their exclusivity. In 

the field of SSH, the opposite effect can be observed. Researchers in this area often do not 

identify with the logic of reforms, which are embodied primarily in the evaluation system of 

academic work, and therefore see these reforms to a large degree as damaging and illegitimate. 

At the same time, reforms to the academic environment contribute to the destabilization of 

academic careers in the field of SSH and generally make it harder for doctoral candidates to 

engage in the academic community, contributing to the variability of the notion of an academic 

career in this field.  

The exclusivity of a shared academic identity in the field of STEM and inclusivity in the 

field of SSH has its own significant gender dimension, which manifests itself in the 

construction of own academic identities of women and men and their stories on leaving a 
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profession. This dimension is linked with varying opportunity structures of the 

development of a professional academic career that are offered by SSH and STEM in the 

context of the socially established horizons for the actions of individuals. The strongly 

exclusive shared academic identity in the field of STEM shows distinctly masculine traits, 

the most important of which seems to be the central position of work in the life of the individual 

or the prioritizing of work at the expense of other parts of life. A normative academic identity 

in the field of STEM is thus in contradiction to feminine identity repertoires, which contrary to 

masculine ones are strongly linked to the care for others, for interpersonal relationships in 

general, and primarily for children. Therefore, it was difficult and unenticing for women to 

identify with an academic identity defined in such a way. Practical horizons for actions 

influenced by the genderedness of identities and the roles linked to them in society also 

inhibited this identification, as they create expectations that are embedded into an unequal 

division of caring responsibilities of women and men in partnerships and the state of the 

national family policy, which makes it difficult for women to return to employment soon after 

giving birth. This is a problem both in terms of the speed at which scientific knowledge becomes 

obsolete in STEM and the norm of a linear academic career, which manifests itself in the 

gender-blind system of academic work evaluation. Therefore, practical reasons also make it 

more difficult for women to fulfill the criteria of the ideal scientist/scholar than for men. 

As these criteria are clearly linked to formal criteria for advancement in an academic 

career, the form of normative academic identity in the field of STEM contributes to 

women leaving a profession, which is also linked more often among women than among men 

to the complete loss of the original – and planned – academic identity, even in cases in which 

this identity was strong. This fact seems to support the claim made by Sfard and Prusak (2005) 

that the perceived general opportunity structures and individual horizons for actions strongly 

influence the construction of individuals’ identities. In these women’s cases, practical barriers 

in the possibility of making use of present opportunity structures to develop academic careers 

in the field of STEM led not only to leaving an academic career, but also to the loss of academic 

identity, i.e. to a phenomenon that did not appear among men. At the same time, the 

rigidization of academic careers brought on by academic environment reforms proved to 

have more negative impacts on the development and maintenance of academic identities 

among women than men, while in the Czech Republic this phenomenon is strengthened 

by limiting the horizons for the actions of women as a result of family policy. The loss of 

academic identity among women was also strengthened by the aforementioned perception 

of present criteria of the notion of an ideal academic employee as being legitimate, thanks 
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to conformity with the logic of academic work in urban type disciplines. The standard of 

the positivist paradigm in the field of STEM, which neglects the role of individual traits and 

perspectives in comparison with more interpretative paradigms that dominate in the SSH field, 

and the dominance of men among senior researchers as academic role-models evidently 

contributes to the perception of androcentric criteria of academic careers as objective and not 

as indirectly discriminatory towards women. This, however, further strengthens the feeling 

among women that they are not “proper” scientists and therefore should not remain in 

profession.  

The aforementioned variability or outright absence of a shared notion of academic 

identity in the field of SSH contributes also to the variability of the gender traits of this 

notion or the absence of more distinct genderedness. Thus, the field of SSH does not create 

a space for a strong identity conflict of women as does the field of STEM; in relation to leaving 

an academic profession, women did not feel the need to thematize whether they identify or do 

not identify with the normative collective academic identity. Therefore, a greater barrier for 

women’s academic careers appears to be the lesser informal support from senior scientists 

than that which is given to their male colleagues and the resulting lesser degree of 

engagement in relevant professional networks, which to a certain degree is a condition for 

making use of existing opportunity structures to acquire and maintain academic positions.  

I have projected the research findings pointing to the difference in conditions for the 

development of academic identities and ambitions and generally for the development of an 

academic path in the field of STEM and SSH and their gender aspects into recommendations 

for policy measures focusing both on the professional development of early-career researchers 

in general and specifically those focusing on heightening the representation of women in the 

profession across the academic hierarchy. Taking these differences into consideration appears 

to be important for heightening the potential of these measures being effective. For the field of 

SSH, I recommend focusing on the greater integration of doctoral candidates into the academic 

community with a specific emphasis on providing mentoring and sponsorship (de Vries 2015) 

to women. For the field of STEM, I recommend measures aimed at diversifying the notion of a 

collective academic identity, the transformation of the perception and evaluation of various 

types of academic paths, and heightening gender sensitivity among scientists. In this context, I 

point to the potential of communication about the personal stories of academic careers between 

the generations of early-career and senior researchers, and also among early-career researchers 

in the field of STEM and SSH, which would create space for a new and more critical point of 
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view on the conditions of academic careers in their own field and thus the space to formulate 

demands for change. The recommendations are aimed both at the individual and structural level, 

with an awareness of their mutual interconnectedness, as is pointed out by the so-called 

“cultural and institutional change approach” (EK 2012, Víznerová 2017: 32). At the same time, 

it is necessary to keep in mind that in the fields of SSH and STEM, there are significant 

differences in terms of research culture and conditions of academic work in individual 

disciplines and specializations (Becher and Trowler 2001: 196). In order to heighten the 

potential of the effectiveness of supporting measures in individual disciplines, it is therefore 

necessary to carry out further research in individual disciplines, which would reveal more subtle 

nuances of discipline specific notions of academic profession and their connections with the 

social dimension of academic production and the form of academic paths and work 

opportunities in a specific discipline.  
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PŘÍLOHY 

 

1. Informovaný souhlas s výzkumným rozhovorem 

 

Byl/a jste požádán/a o rozhovor v rámci sběru dat pro dizertační práci s názvem Kdo odchází 

z české vědy? Oborová a genderová specifika, kterou vedu na FSV UK. 

 

Důvěrnost informací 

S vaším svolením bude tento rozhovor nahráván. Nahraný rozhovor bude přepsán a použit 

pro analýzu. Ani zvuková ani textová forma rozhovoru nebude žádným způsobem jako celek 

zveřejněna a veškeré citace, které budou v rámci výstupů výzkumu použity, nebudou obsahovat 

Vaše jméno ani jméno Vašeho zaměstnavatele.  

Vaše rozhodnutí je pro mě závazné. 

 

Prosím o Váš souhlas s provedením rozhovoru za výše uvedených podmínek. Vaše účast 

na rozhovoru je dobrovolná a můžete ji kdykoli v jeho průběhu přerušit. 

Pokud budete mít jakékoli další dotazy ohledně tohoto výzkumu či rozhovoru, kontaktujte 

prosím Kateřinu Cidlinskou (cidlinska.katerina@gmail.com, 728 026 891). 

 

Datum konání rozhovoru:  

Rozhovor vedla: Kateřina Cidlinská                Podpis: 

................................................................... 

Vaše jméno:                                                        Váš 

podpis..............................................................  
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2. Scénář rozhovoru 

 

Mohl/a byste představit vaší studijní a pracovní dráhu? 

- Studijní obor 

o Jak jste se k němu dostal/a? 

o Motivace pro PhD studium? 

▪ Čím jste se zabýval/a v rámci PhD studia? 

- Práce ve vědě 

o Jaká byla vaše cestě k vědě? 

o Co Vás na vědecké práci bavilo/těšilo a co vám naopak vadilo? 

o Co podle vás znamená dělat (správnou) vědu? 

o Kdo je podle vás „správný/pravý“ vědec?  

 

Odchod z vědy 

- Jak jste dospěl/a k rozhodnutí vědu opustit? 

o Co jste zvažoval/a? (očekávání, obavy) 

o Jednalo se o postupný proces nebo reakci na nějakou konkrétní událost (např. 

konflikt s vedoucí/m, nabídka zajímavé práce mimo akademickou sféru) 

o Co považujete za hlavní důvod vašeho k odchodu z vědy? 

- Jaké byly vaše motivace pro vstup do oblasti/na pracoviště, v/na níž/němž nyní 

pracujete? (popřípadě, v níž jste pracoval/a po odchodu z vědy) 

- Jaká byla vaše očekávání týkající se práce mimo akademickou sféru? 

 

Současná práce 

- Mohl/a byste mi blíže popsat, jakou práci nyní děláte?  

- Jak v současné práci využíváte znalosti a dovednosti získané ve vědě (během PhD 

studia)? 

- Co vás na vaší současné práci těší a naopak netěší? 

- Mohl/a byste Vaši současnou práci srovnat s prací v akademické oblasti?  

 

Pracovní plány 

- Uvažoval/a jste někdy o návratu do vědy? 

- Jaké jsou vaše pracovní plány do budoucna? 

- Co považujete za svůj největší úspěch? Na co jste pyšný/á, z čeho máte opravdu 

radost? 

 

Závěr 

Možná jsem se na něco důležitého zapomněla zeptat – napadá vás něco? Chtěl/a byste ještě 

něco dodat? 
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3. Ukázky kódování 
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