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„Sociální hodnocení techniky a technologie a inovační politika v ČR“  

 

Tematiku „hodnocení techniky“ si Radek zvolil již v průběhu studia a o správnosti této volby 
nepochyboval. Výhodou bylo, že měl dosti času na zpracování tématu, jeho nevýhodou však 
byla skutečnost, že téma zpracovával po částech, s určitými přestávkami, což znemožňovalo 
konkrétnější specifikaci výzkumného problému a možnost přesnějšího prozkoumání jeho 
sociálních souvislostí. V tomto kontextu se zaměření práce soustředilo spíše na obecnější 
charakteristiku tématu. Radek to v úvodu charakterizuje: „Cílem ….práce je stručně zmapovat 
historii koncepce „Technology Assessment“, zhodnotit současný stav … v rámci Evropské unie 
a nastínit situaci týkající se dané problematiky v ČR.“ (s.3). 

Práce je rozvržena do úvodu a 5 kapitol, je bohatě strukturována. Ve druhé kapitole (po úvodu) 
je charakterizována koncepce technologické společnosti (zejména s využitím práce J.J. 
Salomona). Ve třetí kapitole je popsán kontext vzniku a uplatnění koncepce „Hodnocení 
techniky“. Pozornost je soustředěna zejména na hledání metodických přístupů pro zvládnutí 
komplexnějšího vlivu techniky na společnost a možnosti jeho přesahu do forem „participačního 
hodnocení“. Čtvrtá kapitola má definiční charakter. I zde je přijat evoluční přístup: je 
charakterizován vývoj definic TA v posledních dvou desetiletích a zdůrazněn význam 
hodnocení rizik a možnosti uplatnění forem participativnosti. Zvláštní pozornost je pak 
věnována tzv. konstruktivnímu hodnocení techniky, které se snaží řešit tento problémy TA 
metodicky. V páté kapitole je charakterizována situace TA v zemích EU; současně je 
prezentována charakteristika inovační politiky v ČR. Text si klade otázku, jak zasahuje 
regulativní politika do procesů technické tvorby, zejména jeho zdrojů, které souvisejí 
s výzkumem a inovacemi. Tato otázka je v textu přítomna spíše implicitně. Explicitně je stav 
TA hodnocen podle jeho institucionalizované podoby (pomocí aktivit TC AV ČR, Rady vlády 
pro výzkum a vývoj). Situace v členských zemích EU je charakterizována pomocí vybraných 
příkladů: Rakouska, agentury STOA, která působí při Evropském parlamentu a výzkumného 
ústavu IPTS.  6. kapitola je závěrečná a hodnotící.  Úvodem poukazuje na vztah techniky a 
hodnot a charakterizuje ho jako proces proměny tradičních hodnot k novým hodnotám.   Pak se 
přechází k hodnocení významu TA, které je zasazeno do zájmového rámce regulativních 
orgánů. Klíčový problém TA autor vidí v procesu jeho realizace. Uvádí: „ Logicky je … nutno 
počítat se zabudováním určitých kompromisů do stavby výsledných rozborů. V horším případě 
pak s možností jednostranně nevyvážených postupů.“(s.42). Zcela závěrečný text pak vidí 
problém v překonání disciplinárně založeného rezortismu ve vědě a nalezení rovnováhy mezi 
vědeckým věděním a ostatními formami vědění.  

Kladem práce je volba tématu, které charakterizuje výrazný poznávací a regulativní deficit 
mezi novými demokraciemi, či novými členskými zeměmi EU, a západoevropskými 
regulativními praktikami ve vztahu k vědě a technice. Lze i akceptovat, že s ohledem na tento 
deficit je vhodnější zvolit téma obecněji, aby bylo možné vymezit faktory a okolnosti, které 
tento deficit charakterizují.  Lze také akceptovat tezi, že sledování vývoje koncepcí a pojmů 
umožňuji porozumět těmto faktorům či okolnostem (autor ji využívá spíše implicitně). V tomto 
ohledu lze také konstatovat, že autorovi se podařilo zmapovat vývoj praktik TA, vymezit jejich 
typy a nastínit situaci v ČR. Je však nutno také konstatovat, že autor analyzuje TA spíše ve 
vztahu vědy k technice a jejím vlivům na společnost (se snahou nalézat nejlepší možné 
metodické řešení případně dělat kompromisy v rozborech nebo dopustit nevyváženost postupů 
či metodických návodů, viz výše uvedenou citaci). Málo jsou odhaleny vlivy ze strany 
společnosti na techniku a vědu, které zdůrazňuje participatvní přístup TA. V tomto 
jednostranném prizmatu je také hodnocena situace ČR.  



Pro diskusi formuluji některé otázky:   

Jaký vliv má teze Snowa o dvou kulturách pro rozvoj techniky? 

Proč je do výkladu zařazeno téma inovační politiky, jak se vztahuje k TA? Jak rozumět termínu 
„přírůstková inovace“ (s.40) 

Co je myšleno pojmem „hodnotové klima vědy“ (42)? 

Práce má přehledovou povahu, chce využívat metodu srovnávací analýzy, avšak to se zdařilo 
jen částečně. Autor však prokázal schopnost orientovat se v relevantní literatuře a zvládnout 
zvolené téma svým úhlem pohledu. 

Doporučené hodnocení:   26    FHS kreditů 

V Černošicích, 8.3.2008 
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