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Anotace (abstrakt) 

Disertační práce analyzuje československou a polskou komunitu „vědců o vědě“ 

(zejména historiků, filozofů a metodologů vědy) v letech 1962–1989. Práce se zaměřuje 

nejen na vnitřní vývoj komunity (vědci, jejich díla, vědecké instituce apod.), ale zkoumá 

také, jak se na podobě této komunity podílely jednak tradice vědeckého myšlení a 

jednak soudobý politicko-ideologický kontext (vliv Sovětského svazu či marxisticko-

leninské ideologie, monopol komunistické strany). Práce také ukazuje, nakolik mohly 

vědecké komunity přijímat vlivy ze zemí Západní Evropy či Spojených států – tedy 

z tzv. kapitalistických zemí. Dispozice polských a československých „vědců o vědě“ 

k zahraničním transferům je analyzována na příkladu dvou oblastí: zaprvé možnosti 

vědců vycestovat do západních zemí (v rámci výzkumných stáží, účastí na konferencích 

atd.) a zadruhé dostupnosti zahraniční (zejména západní) odborné literatury. Praktické 

fungování západních konceptů uvnitř komunity „vědců o vědě“ je pak ukázáno na 

příkladu známé knihy amerického fyzika a historika vědy Thomase Kuhna Struktura 

vědeckých revolucí z roku 1962, jejíž recepce v Polsku a Československu je tématem 

závěrečné kapitoly disertační práce. 

 

 

Abstract 

This dissertation deals with the Czechoslovak and Polish community of “scientists of 

science” (mainly historians, philosophers, and methodologists of science) from 1962 to 

1989. It focuses not only on the inner evolution of this community (scientists, their 

works, scientific institutions etc.), but it also examines how was this community formed 

by the tradition of scientific thought on the one hand, and by the contemporary political 

and ideological context (Soviet influences, Marxism-Leninism, monopoly of the 



 

communist party) on the other. It focuses also on the ability of the scientific community 

to accept or reflect influences from the Western Europe or United States – which means 

from the so-called “capitalist countries”. Two spheres are analysed to clarify 

dispositions of Polish and Czechoslovak “scientists of science” to foreign transfers: 

first, scientists’ possibilities to travel to Western countries (research stays, participations 

at congresses etc.), and second, accessibility to foreign (mainly Western) scientific 

literature. Functioning of Western concepts in the community of Polish and 

Czechoslovak “scientists of science” is illustrated by an example of the reception of 

Thomas Kuhn’s The Structure of Scientific Revolutions from 1962. 

 

 

Klíčová slova 

Československo, Polsko, dějiny vědy, teorie vědy, komunismus, Thomas Kuhn 

 

Keywords 

Czechoslovakia, Poland, history of science, science studies, communism, Thomas Kuhn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 
 
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu. 

 

2. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 1. 7. 2015 Michaela Kůželová 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala svému školiteli Doc. PhDr. Jiřímu Vykoukalovi CSc. za 

přínosné rady a připomínky k mé práci. 

 

 



 

8 

 

Obsah 
 

ÚVOD ........................................................................................................................................................ 10 

Vymezení tématu, cíl a struktura práce ....................................................................... 10 

Metodologie ................................................................................................................ 15 

Prameny a literatura, současný stav poznání .............................................................. 21 

1. TRADICE A SOCIALISTICKÁ VĚDA ............................................................................................ 24 

1.1 Československo: tradice dobré i špatné ................................................................ 24 

1.1.1 Tradice dobré .......................................................................................................................... 24 
1.1.2 Tradice špatné ......................................................................................................................... 26 
1.1.3 Tradice nejlepší ....................................................................................................................... 28 

1.2 Polsko: věda ve službě Vlasti ............................................................................... 29 

1.3 Scientia ancilla politicae ....................................................................................... 35 

1.4 Socialistický vědec................................................................................................ 38 

1.4.1 Polsko: vědec – člověk............................................................................................................. 38 
1.4.2 Československo: sen o ideálním typu ...................................................................................... 41 

1.5 Plánování socialistické vědy ................................................................................. 44 

1.5.1 Československo: Plán ve vědě splníme! .................................................................................. 44 
1.5.2 Polsko: „Voják se musí přizpůsobit uniformě“ ....................................................................... 51 

1.6 „Vědeckotechnická revoluce není žádná idyla“ ................................................... 55 

1.7 Závěr ..................................................................................................................... 61 

2. „VĚDCI O VĚDĚ“: MEZI TRADICÍ, VĚDOU A IDEOLOGIÍ .................................................... 63 

2.1 Institucionalizace „vědy o vědě“ .......................................................................... 63 

2.1.1 Polská filozofie vědy – dědictví lvovsko-varšavské školy? ...................................................... 63 
2.1.2 Polská škola dějin vědy ........................................................................................................... 65 
2.1.3 Polsko jako kolébka „vědy o vědě“ ......................................................................................... 67 
2.1.4 Institucionalizace polského naukoznawstwa ........................................................................... 71 
2.1.5 Československá filozofie vědy .................................................................................................. 74 
2.1.6 Československé dějiny „přírodních“ věd ................................................................................ 77 
2.1.7 Institucionalizace československé „vědy o vědě“ .................................................................... 80 

2.2 Ideologizace vědecké komunity ............................................................................ 87 

2.2.1 Polsko: divný komunismus ...................................................................................................... 87 
2.2.2 Polská sjednocená dělnická strana: udržet pozice .................................................................. 92 
2.2.3 Byro, nebyro… aneb monopol KSČ ve vědě .......................................................................... 100 
2.2.4 Československá institucionalizovaná kritika „buržoazních koncepcí“ ................................. 109 

2.3 Závěr ................................................................................................................... 112 

3. DISPOZICE VĚDECKÝCH KOMUNIT K ZAHRANIČNÍM TRANSFERŮM ........................ 117 

3.1 Cesty vědců do zahraničí .................................................................................... 117 

3.1.1 Československá zlatá šedesátá .............................................................................................. 117 
3.1.2 Československá normalizace ................................................................................................. 124 
3.1.3 Polsko: čtvrtstoletí mezi Říjnem a Prosincem (1956–1981) .................................................. 130 
3.1.4 Polská osmdesátá léta ........................................................................................................... 137 
3.1.5 Ekonomické aspekty............................................................................................................... 139 
3.1.6 Byrokratická a ideologická omezení ...................................................................................... 143 
3.1.7 Vědecký kapitál aneb role autority ........................................................................................ 149 
3.1.8 Aktivity v rámci mezinárodních vědeckých organizací .......................................................... 152 

3.2 Dostupnost zahraniční literatury ......................................................................... 155 



 

9 

 

3.2.1 Polsko: západní kniha do každého ústavu ............................................................................. 155 
3.2.2 Československo: odborná literatura jako luxusní zboží ........................................................ 162 

3.3 Závěr ................................................................................................................... 175 

4. THOMAS S. KUHN A RECEPCE JEHO DÍLA V POLSKU A ČESKOSLOVENSKU ............ 178 

4.1 Thomas S. Kuhn a jeho koncepce vývoje vědy .................................................. 178 

4.1.1 „Muž, který vypustil ,paradigma‘ do světa“ ......................................................................... 178 
4.1.2 Západní recepce Struktury vědeckých revolucí ..................................................................... 180 
4.1.3 Východní recepce Struktury vědeckých revolucí ................................................................... 183 

4.2 Recepce díla Thomase Kuhna v Polsku .............................................................. 186 

4.2.1 Šedesátá léta: první ohlasy .................................................................................................... 186 
4.2.2 Polské recenze Struktury rewolucji naukowych (1968) ......................................................... 192 
4.2.3 Kuhnovy inspirace z polské perspektivy ................................................................................ 196 
4.2.4 Kuhn Marxista? Dialektická koncepce W. Krajewského ....................................................... 201 
4.2.5 Stefan Amsterdamski a jeho „ideály vědy“ ........................................................................... 205 
4.2.6 Kuhn versus metodologie vědy: Alina Motycka ..................................................................... 209 
4.2.7 Kuhn versus Popper .............................................................................................................. 210 
4.2.8 Osmdesátá léta: asimilace Kuhnovy koncepce ...................................................................... 212 

4.3 Recepce díla Thomase Kuhna v Československu ............................................... 218 

4.3.1 První ohlasy české: Kuhn „v jistém smyslu sympatický“ ...................................................... 218 
4.3.2 První ohlasy slovenské: kuhnovská koncepce V. Filkorna .................................................... 224 
4.3.3 Osmdesátá léta: (ne)asimilace .............................................................................................. 226 
4.3.4 Kuhn na Náměstí Říjnové revoluce: Zdeněk Neubauer ......................................................... 230 
4.3.5 Igor Hrušovský a další Kuhnovi předchůdci ......................................................................... 232 
4.3.6 Kuhn a marxismus ................................................................................................................. 236 
4.3.7 Východní inspirace ................................................................................................................ 240 

4.4 Závěr ................................................................................................................... 244 

ZÁVĚR ................................................................................................................................................... 249 

SUMMARY ............................................................................................................................................ 254 

BIBLIOGRAFIE .................................................................................................................................... 257 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK .................................................................................................. 279 

SEZNAM TABULEK ............................................................................................................................ 281 

SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................................ 283 

PŘÍLOHY ............................................................................................................................................... 284 

 

  



 

10 

 

Úvod 

Vymezení tématu, cíl a struktura práce 

Ve 20. století si věda vydobyla do té doby nevídané postavení a prestiž. Lidé věřili, že 

se stane všelékem na téměř veškeré problémy lidstva. Ne náhodou Jan Werich o 

20. století prohlásil, že bez slova věda ani zívnout neumí.
1
 Kult vědy, který by bylo 

možné označit za téměř romantický, vrcholil zhruba v padesátých letech. Od šedesátých 

let 20. století se ale začíná tento mýtus všemocné vědy postupně bořit a na vědu se 

začíná nahlížet více realisticky s určitou skepsí vůči jejím možnostem. Analýzou vědy 

se všemi jejími aspekty od dějin až po financování jednotlivých oborů se měl zabývat 

obor nazvaný „věda o vědě“,
2
 který se v šedesátých letech stal módním jak na Západě, 

tak i ve východním bloku. Vznikaly nové ústavy, časopisy, pořádaly se konference o 

různých problémech soudobé vědy. Polsko ani Československo nebyly výjimkou. 

V každé z těchto zemí ovšem studium vědy muselo nutně narážet na vědecké tradice, 

které se zde utvářely v průběhu desítek let. Zejména v případě Polska důležitou roli 

sehrálo meziválečné pojetí studia vědy Floriana Znanieckého či Stanisława a Marie 

Ossowských. Československo mohlo (hypoteticky) navazovat na tzv. bratislavskou 

školu filozofie a metodologie vědy ze třicátých let (Igor Hrušovský, Spolek pre vedeckú 

syntézu) či na technokratické studium vědy autorů sdružených kolem Masarykovy 

akademie práce. Zároveň však byla komunita polských a československých „vědců o 

vědě“ bezesporu vystavená sovětským vlivům a působení marxistické ideologie. 

Sehrály zde obdobnou roli rovněž koncepty ze zemí západní Evropy či Spojených států? 

Ústředním tématem následující práce je polská a československá komunita 

„vědců o vědě“, do které patřili především filozofové, metodologové a historici vědy. 

Vědeckou komunitu však netvořili pouze samotní vědci, ale formovaly ji také instituce, 

výsledky činnosti vědců (texty) i koncepty, metody či cíle, které vědci sledovali.
3
 

Komunita „vědců o vědě“ se nacházela na pomezí přírodních a humanitních 

(společenských) věd – na jednu stranu se snažila orientovat se spíše na vědy přírodní, 

které tehdy byly vnímány jako prestižnější (v Polsku byla poměrně častá orientace na 

matematickou logiku, zejména v případě tzv. Poznaňské školy), z druhé strany však 

                                                 
1
 Miroslav Holub, Tři kroky po zemi (Praha: Naše vojsko, 1965), 81. 

2
 V českém prostředí někdy označovaný také jako „vědopis“, „vědosloví“ či „naukověda“, v polštině se 

ujal termín „naukoznawstwo“ namísto dříve používaného „nauka o nauce“. 
3
 Srov. např. Stefan Zamecki, Pojęcie odkrycia naukowego a historia dziedziny nauki (Wrocław: Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, 1988), 129. 
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byly filozofie, metodologie i dějiny vědy ideologizovány
4
 po vzoru ostatních 

společenských věd a v socialistických zemích nepodléhaly takové internacionalizaci 

jako vědy čistě přírodní. Proto není komunita polských a československých „vědců o 

vědě“ zkoumána pouze izolovaně, ale také v kulturním, historickém, sociálním, 

politickém i ideologickém kontextu včetně širší komunity společenských vědců – 

zejména v případě ideologizace vědeckého prostředí či dispozic vědců k zahraničním 

transferům totiž byli „vědci o vědě“ často vystavováni podobným vlivům, tlakům či 

omezením, jako i další představitelé společenských či humanitních věd. 

Polsko a Československo byly vybrány jako země zastupující dva odlišné 

modely komunity „vědců o vědě“: zatímco v Československu (podobně jako například 

v Sovětském svazu, ale také ve Spojených státech) byla upřednostňována praktická 

bádání nad „vědou o vědě“ (řízení vědecké práce, plánování a ekonomika, vědecká 

politika atd.), Polsko spolu s Francií, Německem či Švýcarskem upřednostňovalo 

teoretické a filozofické problémy této široké disciplíny.
5
 Disertační práce tedy analyzuje 

dva případy vědeckých komunit socialistického státu zastřešené oficiální ideologií 

marxismu-leninismu a hlásící se buď k teoretické, nebo technokratické koncepci „vědy 

o vědě“. Polsko je bezesporu typickým zástupcem filozofického směru v této oblasti, ať 

už v důsledku tradičního vlivu humanitních věd či západních inspirací. Polsko mělo 

významnou tradici ve filozofii vědy vycházející z lvovsko-varšavské školy, zatímco 

Československo se svojí průmyslovou tradicí bylo klasickým představitelem 

technokratického směru „vědy o vědě“. 

Důraz na studium humanitních věd bývá často označován za polské specifikum. 

Toto humanitní zaměření polské vědy vycházelo jednak z národních cílů, jednak 

z nedostatečného rozvíjení přírodních a technických věd a v neposlední řadě také z role 

katolického náboženství v polské společnosti.
6
 Kořeny polské humanistické tradice 

sahají především do 19. století, kdy mělo rozvíjení humanitních věd pomáhat polskému 

                                                 
4
 Například sovětský filozof Piotr Nikolajevič Fedosejev jasně deklaroval, že dějiny vědy jsou součástí 

ideologické osvěty: „V demaskování reakčních teorií a ideologického vychování obyvatel socialistické 

společnosti, zejména mládeže, důležité místo zaujímá pravidelné ukazování dějin vědy, ukazování toho, 

jak naší předkové bojovali za pravdu, toužili ji poznat, dosáhli jí a využili v službě lidu.“ Srov. Piotr 

Nikołajewicz Fiedosiejew, Filozofia a poznanie naukowe (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

1989), 62. 
5
 Srov. Wanda Osińska, „Oczerki istorii i tieorii nauki. Pod red. W. S. Biblera, B. S. Grjaznowa, S. R. 

Mikulinskogo. Moskwa 1969 Izdatielstwo „Nauka“ ss. 420 [recenze]“, Kwartalnik Historii Nauki i 

Techniki 17, č. 1 (1972): 119. 
6
 Dorota Degen a Piotr Hübner, „Polityka naukowa władz Polski Ludowej w zakresie humanistyki (1945-

1990)“, in Humanistyka polska w latach 1945-1990, eds. Urszula Jakubowska a Jerzy Myśliński 

(Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : Fundacja Akademia Humanistyczna, 2006), 

12. 
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národu přetrvat rozdělení země – humanitní a společenské vědy neboli humanistika 

(humanistyka) se tak staly nositeli národní kultury, a to v mnohem větší míře než 

například vědy přírodní. Polská humanistika se proto orientovala také na člověka – měla 

výchovnou funkci a jejím cílem bylo mimo jiné učinit člověka lepším – rozvíjet ho a 

vzdělávat. Orientace na humanitní vědy pak přetrvala i během druhé polské republiky a 

velmi vlivnou zůstala také po roce 1945, a to i v řadách marxistických autorů. Například 

podle marxistického filozofa Adama Schaffa v sobě humanistika zahrnovala jak 

filozofická stanoviska, tak také stanoviska právní, estetická a morální.
7
 

V Československu byla situace odlišná. Koncentrace rakouského průmyslu 

v českých zemích podnítila větší rozvoj technických a přírodních věd již v průběhu 19. 

století. Vliv tohoto zaměření se odrazil například v založení Masarykovy akademie 

práce v roce 1920. Podle Emilie Těšínské byl vznik této instituce „vyústěním vizí o 

zásadní historické úloze inženýrů, technických věd a práce při obnově národního 

hospodářství po první světové válce a při budování samostatného československého 

státu“.
8
 Inženýři byli navíc, na rozdíl od vědců a umělců, vyzdvihováni jako odborníci 

„zvyklí praktickému řešení otázek jim položených, a to na vědeckém podkladu“.
9
 O 

průmyslové tradici Československa (respektive českých zemí) svědčily i argumenty ve 

prospěch založení Masarykovy akademie práce – její zastánci se odvolávali na 

„historické úspěchy českých techniků ve stavebnictví, hornictví a dalších oborech“.
10

 A 

právě na tyto úspěchy mělo navázat rovněž socialistické Československo. 

Činnost polských a československých „vědců o vědě“ však nevycházela pouze 

z historického kontextu a národních tradic vědeckého bádání, ale i z dobové politicko-

ideologické situace, která do velké míry ovlivňovala možnosti přijímání zahraničních 

vlivů – ať už východních či západních.
11

 Polští filozofové či metodologové vědy často 

reflektovali a navazovali na západní autory a myšlenky, a to do té míry, že jim později 

bylo ignorování sovětské, československé či maďarské filozofie vědy nejen ze strany 

                                                 
7
 Adam Schaff, „O znaczeniu humanistyki dla walki klasowej“, In Degen a Hübner, „Polityka naukowa 

władz Polski ludowej w zakresie humanistyki, Teksty źródłowe, Polityka naukowa“, 75 [CD příloha In 

Jakubowska a Myśliński, eds., Humanistyka polska w latach 1945-1990]. 
8
 Emilie Těšínská, „Vznik Masarykovy akademie práce: technokratické tendence a účast přírodovědců“, 

In Technokracie v českých zemích (1900–1950), Antonín Kostlán, ed. (Praha: Archiv AV ČR a Institut 

základů vzdělanosti, společné pracoviště UK a AV ČR, 1999), 103.  
9
 E. Ženatý, Zpráva o činnosti Masarykovy akademie práce podaná k oslavě X. výročí trvání 

Československé republiky (Praha, 1929), 11. Cit. dle Těšínská, „Vznik Masarykovy akademie práce“, 

103. 
10

 Těšínská, „Vznik Masarykovy akademie práce“, 109. 
11

 Pojmem „východní“ se v kontextu této práce rozumí pocházející ze sovětského bloku (zejména ze 

Sovětského svazu), jako „západní“ vlivy jsou zde myšleny vlivy ze zemí Západní Evropy či Spojených 

států (v dobovém diskursu tzv. kapitalistické země). 
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marxistů vytýkáno.
12

 Naopak československo-sovětská spolupráce a společná produkce 

v této sféře byla svým rozsahem v rámci sovětského bloku ojedinělá (zejména tandem 

R. Richta – S. R. Mikulinskij). 

Analýza těchto dvou typů vědeckých komunit („filozofické“ polské a 

„technokratické“ československé /respektive české a slovenské/) včetně jejich dispozic 

k zahraničním transferům tak umožní objasnit roli ideologie marxismu-leninismu i 

„domácího“ prostředí a aktuální politické či společenské situace na činnost vědců. 

Cílem této analýzy tak není pouze popsat, jak komunita ve sledovaném období 

vypadala, ale zejména určit, jak se na její podobě podílely národní tradice konceptů 

vědeckého myšlení,
13

 dobový politicko-ideologický kontext a v neposlední řadě také 

vnitřní fungování komunity (rozložení kapitálu – viz dále). Lze předpokládat, že 

v Polsku hrála vědecká tradice větší roli a měla spíše kontinuální charakter (např. 

tradice lvovsko-varšavské školy), zatímco v Československu došlo po roce 1948 

k většímu odklonu od meziválečných i starších tradic.
14

 Dobový politicko-ideologický 

kontext pravděpodobně ovlivňoval podobu vědecké komunity ve větší míře 

v Československu (např. normalizace), zatímco polská věda byla od šedesátých let do 

velké míry „depolitizována“.
15

 Na vztahy mezi vědci i na fungování komunity coby 

celku měla bezesporu vliv také vědecká autorita jednotlivých aktérů, která zřejmě 

ovlivňovala podobu komunity „vědců o vědě“ mnohem více v Polsku, zatímco 

v Československu výrazně převládaly vnější mocenské zásahy – a to často bez ohledu 

na autoritu vědců. 

Časově je práce vymezena na jedné straně rokem 1962 a na straně druhé pak 

rokem 1989. Rok 1962 je možné označit za určitý, i když ne kauzálně propojený přelom 

ve vývoji vědy a filozofii vědy jak ve východním bloku, tak i ve světovém měřítku. 

                                                 
12

 Srov. např. Stefan Zamecki, „Wokół problemu tzw. racjalności nauki“, Człowiek i Światopogląd, č. 4 

(231) (1985): 137. 
13

 Těmito tradicemi se rozumí zejména společenskovědní a humanitní koncepty, které vznikly v polském, 

českém či slovenském prostředí před rokem 1945 (zejména pak v meziválečném období), a které se 

zaměřovaly na otázky spojené s vědou (sociologie, metodologie, filozofie vědy apod.). 
14

 Například Michael Voříšek dochází ve své knize The Reform Generation o československé sociologii 

v šedesátých letech k závěru, že sociologický boom v tomto období nebyl výsledkem návratu k lokální 

tradici, neboť sociologie vycházela z jiných než tradičních zdrojů a zástupci československé meziválečné 

sociologie byli jen marginálně zapojeni do obnovy oboru v šedesátých letech. Voříšek tak odmítá tezi, že 

by národní sociologická tradice ovlivňovala podobu československé sociologie za komunistického 

režimu. Srov. Michael Voříšek, The Reform Generation. 1960s Czechoslovak sociology from a 

comparative perspective (Praha: Kalich, 2012), 44. 
15

 Srov. např. Leszek Zasztowt, „Science for the Masses: The political background of Polish and Soviet 

science popularization in the postwar period“, In Communicating Science in 20th Century Europe. A 

Survey on Research and Comparative Perspectives, ed. Arne Schirrmacher (Berlin: Max-Planck-Institut 

für Wissenschaftsgeschichte, 2009), 136–37. 
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V roce 1962 v Československu vznikají první ústavy, jejichž posláním je studium 

vědy,
16

 v roce 1963 vzniká při Polské akademii věd Komise vědy o vědě (Komisja 

naukoznawstwa) a v roce 1965 vychází první číslo časopisu Zagadnienia 

Naukoznawstwa. Počátkem šedesátých let se v anglosaském prostředí prosazuje 

historický proud ve filozofii vědy (T. S. Kuhn, N. R. Hanson a S. E. Toulmin a další), 

ve Francii odchází starší generace filozofů a historiků vědy (v roce 1962 umírá Gaston 

Bachelard, o dva roky později Kuhnův vzor Alexandre Koyré), v roce 1963 se poprvé 

dějiny vědy dostávají do úzkého spojení s „vědou o vědě“.
17

 V témže období se mění 

vědecká politika v Sovětském svazu, na 22. sjezdu KSSS v roce 1961 jsou společenské 

vědy označeny za základ pro řízení rozvoje společnosti,
18

 o rok později se zde dějiny 

vědy proměňují z čistě popisného oboru v teoreticko-filozofickou disciplínu s cílem 

definování zákonitostí ve vývoji vědy.
19

 V Československu v tomto období začíná 

pozvolná liberalizace, kterou ve vědeckém prostředí symbolizuje mimo jiné nástup 

Františka Šorma do čela Československé akademie věd. Práce se tedy nezabývá přímo 

obdobím stalinismu ve vědě, tato problematika je nicméně v práci přítomná 

retrospektivně v částech věnujících se kritice stalinismu, která se v prostředí 

československých vědců objevovala zejména ve druhé polovině šedesátých let 

(v případě Polska se výraznější kritika stalinismu ve vědě datuje již do poloviny 

padesátých let). Analýza polských a československých (respektive českých a 

slovenských) vědeckých tradic nicméně musí časově přesahovat před rok 1962. Práce je 

ukončena rokem 1989, tedy pádem komunistických režimů v Polsku a Československu. 

Disertační práce se skládá ze čtyř hlavních kapitol. První část, „Tradice a 

socialistická věda“, ukazuje, jak se po roce 1945 v Polsku a Československu 

přistupovalo k vědeckým tradicím, jaká měla být úloha vědy v novém socialistickém 

zřízení i to, jak měl vypadat „správný“ socialistický vědec a jak měla být věda řízena. 

                                                 
16

 Petr Kotlas, „Rozwój, stan aktualny i perspektywy badań nad nauką w Czechosłowacji“, Zagadnienia 

Naukoznawstwa 8, č. 4 (32) (1972): 608. 
17 

Podle Eugeniusze Olszewského se tak poprvé stalo na Mezinárodním symposiu v Jablonné u Varšavy 

zabývajícím se obecnými problémy historie vědy a techniky a na XI. Mezinárodním kongresu historie 

vědy ve Varšavě a Krakově, které se konaly právě v roce 1963. Srov. Eugeniusz Olszewski, „The Social 

Significance of the History of Science and the History of Technology“, Organon 5 (1968): 108. 
18 

Srov. Jiří Beran, „K vývoji společenských věd v Československu v šedesátých letech 20. století“, in 

Česká věda a Pražské jaro (1963–1970), eds. Blanka Zilynská a Petr Svobodný (Praha: Karolinum, 

2001), 184.  
19

 Semen J. Płotkin, „Główne etapy rozwoju badań historyczno-naukowych w ZSRR“, Kwartalnik 

Historii Nauki i Techniki 16, č. 2 (1971): 379. Změna byla spojena zejména s nástupem B. M. Kedrova do 

vedení Institutu dějin vědy a techniky Akademie věd SSSR, v této souvislosti se hovoří o tzv. 

„filozofickém obratu“ v Institutu. Srov. Elena Aronova, „The politics and contexts of Soviet science 

studies (Naukovedenie): Soviet philosophy of science at the crossroads“, Studies in East European 

Thought 63 (2011): 193. 
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První kapitola tedy nastiňuje samotný objekt bádání komunity „vědců o vědě“ – 

představuje „tu“ vědu, kterou měli „vědci o vědě“ v Polsku a Československu zkoumat. 

Druhá kapitola, „,Vědci o vědě‘: mezi tradicí, vědou a ideologií“, popisuje, jak se „věda 

o vědě“ v Polsku a v Československu institucionalizovala, a to zejména s ohledem na 

rozvíjení jejích sub-disciplín, jako byla filozofie, metodologie a dějiny vědy. Tato část 

práce též ukazuje, do jaké míry byly vědecké komunity v Polsku a Československu 

ideologizovány, a jak velký vliv měly komunistické strany na jejich fungování. Druhá 

kapitola tedy analyzuje polskou a československou komunitu „vědců o vědě“ v kontextu 

vědeckých tradic, institucionalizace „vědy o vědě“ i politických a ideologických vlivů. 

Třetí část práce, „Dispozice vědeckých komunit k zahraničním transferům“, zkoumá na 

základě dvou oblastí – možností vycestovat na Západ a přístupu k zahraniční 

(především západní) literatuře, jaké byly předpoklady (nejen) „vědců o vědě“ k absorpci 

západních vědeckých konceptů. Třetí kapitola tak komunitu „vědců o vědě“ vsazuje do 

širšího kontextu možností recepce zahraničních idejí, které nevycházely pouze 

z komunity jako takové, ale do velké míry právě z externích vlivů (ideologická a 

ekonomická omezení, vliv komunistických stran apod.), které byly společné i jiným 

vědeckým komunitám. Čtvrtá kapitola, „Thomas S. Kuhn a recepce jeho díla v Polsku a 

Československu“, poté na příkladu Kuhnovy knihy Struktura vědeckých revolucí z roku 

1962 ukazuje, jak konkrétně recepce západních myšlenek probíhala v polské a 

československé (respektive české a slovenské) komunitě „vědců o vědě“. Tato poslední 

kapitola, zabývající se zahraničními vědeckými vlivy, proto vychází z konceptu 

kulturního transferu s důrazem na studium recepce.  

Metodologie 

Metodologie dějin vědy rozlišuje dva základní přístupy: internalistický (dějiny vědy 

pojaté jako dějiny idejí, věda je vnímána izolovaně od historických a sociálních 

souvislostí; epistemologické či filozofické pojetí dějin vědy) a externalistický (věda 

jako součást kultury a společnosti, zkoumání hospodářských, politických sociálních 

vlivů; antropologické či sociologické pojetí dějin vědy). Vzhledem k tomu, že striktní 

dělení na interní a externí dějiny vědy je dnes víceméně překonáno,
20

 následující práce 

                                                 
20

 Zpochybněno bylo již v 60. letech 20. století v souvislosti se zpochybněním samotné racionality vědy – 

pokud věda jako taková nevzniká racionálně, stává se logicky dělení na internalismus a externalismus 

irelevantním. Proti dělení na externalismus a internalismus ještě dříve vystupoval aktivně např. Léon 

Brunschvicg, který zdůrazňoval, že „čistá interiorita či exteriorita jsou pouze ideální formy, limitní 

případy uvažování, které jsou v realitě vždy směsí obou dvou“. Srov. Garry Gutting, „Thomas Kuhn and 
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oba tyto přístupy kombinuje. Vychází proto z konceptu „vědeckého pole“ (champ 

scientifique) Pierra Bourdieua, ve kterém jsou obě tato hlediska propojena.
21

 Bourdieu 

charakterizoval „vědecké pole“ následovně: „Je to sociální mikrokosmos, částečně 

autonomní vůči potřebám makrokosmu, jehož je součástí. V určitém smyslu se jedná o 

sociální pole jako každé jiné a stejně jako ekonomické pole zná měření sil a boje zájmů, 

koalice a monopoly, a dokonce i imperialismy a nacionalismy. Ale, ať už tomu řeknou 

zastánci ,silného programu‘ v sociologii vědy cokoliv, je to zároveň svůj vlastní svět, 

mající své vlastní zákony fungování“.
22

 Pierre Bourdieu tak odmítal sociologii vědy 

„silného programu“ (David Bloor, Bruno Latour a jiní) zejména z toho důvodu, že tento 

program nezohledňuje sociální specifika vědy: „Vědu je třeba zkoumat v jejím vztahu 

jak ke světu sociálnímu, jehož je součástí, a jednak ke světu vědeckému, který má svá 

vlastní pravidla, jež je nutno popsat a analyzovat“.
23

 V tomto bodě Bourdieu vychází 

z Mertonových prací, zároveň jde ale ještě dále, neboť Merton podle Bourdieua 

analyzoval vědecký mikrosvět pouze podle kategorií vnucených mu tímto světem 

samotným.
24

 

Vědecké pole, podobně jako i další typy polí v pojetí P. Bourdieua, je relativně 

autonomní sféra, která je formována sociálními vztahy a jejich vlastními specifickými 

zákony. Vědecké pole tak může být chápáno jako určitá hra, ve které jsou v sázce různé 

druhy kapitálu: sociální (byrokratická a temporální /dočasná/ moc – pozice ve 

vědeckých institucích, členství v komisích apod.), kulturní (vědecké kompetence) či 

symbolický (vědecká autorita /uznání/ neboli čistý vědecký kapitál).
25

 Rovněž ve 

vědeckém poli nalézáme tzv. kolektivní víru o hru (illusio), tedy přesvědčení o tom, že 

hru se vyplatí hrát, které je neoddělitelnou součástí i dalších typů polí. Specifikem 

vědeckého pole pak je podle Bourdieua právě „vědecká autorita“ (tedy možnost se 

legitimně o vědě vyjadřovat),
26

 a to z toho důvodu, že k získání tohoto typu kapitálu je 

potřebné uznání také dalších vědců – tedy vlastních konkurentů, kteří rovněž usilují o 

                                                                                                                                               
French Philosophy of Science“, In Thomas Kuhn, ed. Thomas Nickles (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2003), 48. 
21

 Srov. např. Pierre Bourdieu, „Le champ scientifique“, Actes de la recherche en sciences sociales 2, č. 

2–3 (1976): 91. 
22 

Pierre Bourdieu, „La cause de la science“, Actes de la recherche en sciences sociales, č. 106–107 

(1995): 3–4. 
23

 Pierre Bourdieu, Teorie jednání (Praha: Karolinum, 1998), 64. 
24

 Ibid., 64–65. 
25

 Mathieu Albert a Daniel Lee Kleinman, „Bringing Bourdieu to Science and Technology Studies“, 

Minerva 49, č. 3 (2011): 268; Pierre Bourdieu, Les usages sociaux de la science. Pour une sociologie 

clinique du champ scientifique (Paris: INRA, 1997), 28–30. 
26

 Pierre Bourdieu, Science of Science and Reflexivity (Chicago: The University of Chicago Press, 2004), 

34. 
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zisk vědeckého kapitálu (autority).
27

 Vědecký kapitál je proto možné chápat jako 

„výsledek uznání konkurenty“, který pak může být navíc přetvořen i v jiné druhy 

kapitálu – například ekonomický.
28

 

Označíme-li „vědu o vědě“ jako vědu sociální (což například sociologie či 

historie vědy bezesporu je), můžeme pak aplikovat ještě konkrétnější koncept Pierra 

Bourdieua – „vědecké pole sociálních věd“: „Vzhledem k tomu, že má [„vědecké pole 

sociálních věd“ – M. K.] jako svůj předmět sociální svět, jež se snaží vědecky 

představit, každý specialista zde konkuruje nejen ostatním vědcům, ale také odborníkům 

symbolické produkce (spisovatelům, politikům, novinářům) a, široce řečeno, všem 

sociálním aktérům, kteří se svou symbolickou mocí a s různými úspěchy pracují na tom, 

aby lidem vnutili svou vizi sociálního světa“.
29

 Do hry vstupují i takové prostředky jako 

pomluvy, urážky či pamflety a hanopisy. Z tohoto důvodu aktéři sociálně-vědního pole 

hůře získávají uznání svého diskurzu, který se na jednu stranu sice tváří být vědeckým, 

na stranu druhou ale může být konkurenty snadno napadnutelný, např. prostým 

dovoláváním se zdravého rozumu, proti kterému se vytváří vědecký obraz světa.
30

 O 

tom, že „věda o vědě“ ve sledovaném období tvořila součást „vědeckého pole sociálních 

věd“ v pojetí Pierra Bourdieua svědčí fakt, že mnoho článků o vědě se objevovalo 

v běžném tisku, literárních časopisech a různé teze o vědě běžně zaznívaly rovněž v 

politických projevech.  

Podle Bourdieua vyžaduje analýza pole tři základní operace. Za prvé je nutné 

analyzovat pozici pole v rámci ostatních polí (zejména mocenského) a analyzovat vývoj 

této pozice v čase. Za druhé je potřeba učinit rozbor vnitřní struktury pole, tedy 

prostoru, „který se řídí vlastními zásady fungování a transformace“. Tento rozbor 

umožní charakterizovat strukturu vztahů mezi jednotlivými aktéry v poli. Za třetí je 

podle Bourdieua nezbytné analyzovat habitus aktérů pole. Habitus může být v tomto 

pojetí chápán jako „systém dispozic“, který na jedné straně vychází z pozice aktérů 

v rámci pole a na straně druhé z jejich sociální trajektorie (tedy z pozic postupně 

zastávaných v poli).
31

 Zatímco tedy první krok bourdieuovské analýzy vyžaduje 

zejména studium politických vlivů (zásahy politického či ideologického pole do pole 

vědeckého), studium vnitřní struktury pole se neobjede bez analýzy různých typů 

                                                 
27

 Bourdieu, „Le champ scientifique“, 91. 
28

 Bourdieu, Science of Science and Reflexivity, 55. 
29

 Bourdieu, „La cause de la science“, 4. 
30

 Ibid. 
31

 Pierre Bourdieu, Pravidla umění: vznik a struktura literárního pole (Brno: Host, 2010), 282. 
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kapitálu v rámci vědeckého pole, které utváří jeho vnitřní strukturu. V tomto případě 

jsou podstatné zejména dva druhy kapitálu, respektive dva způsoby, kterými lze v poli 

dominovat: temporální (pozice ve vědeckých institucích, členství ve vědeckých 

komisích, redakčních radách apod.) a intelektuální (citace, ceny, členství ve vědeckých 

společnostech atd.). V případě analýzy temporálního kapitálu se disertační práce 

zaměřuje především na vědecké instituce v rámci Československé, Slovenské a Polské 

akademie věd, které byly nějakým způsobem s „vědou o vědě“ provázány: filozofické a 

sociologické ústavy, ústav (oddělení) dějin vědy apod. „Věda o vědě“ byla studována 

též na univerzitách či v resortních vědeckých institucích, nicméně tato práce se 

zaměřuje zejména na centrální vědecké instituce, jakými byly právě Akademie věd 

v Praze, Bratislavě a Varšavě. Je tedy nutné zdůraznit, že vědecká pole analyzovaná 

v této práci jsou v národním měřítku spíše „centrálními“ vědeckými poli a v mnoha 

aspektech se mohou odlišovat od polí „regionálních“ – a to platí v neposlední řadě také 

v případě dispozic k zahraničním transferům (bylo jistě například snazší vycestovat na 

Západ pro zaměstnance Československé akademie věd než pro pracovníka Košické 

univerzity). Disertační práce tedy analyzuje pole, do kterého se soustředil vědecký 

kapitál (vědci pracující v nejprestižnějších vědeckých institucích, publikující 

v nejprestižnějších časopisech svého oboru /v národním měřítku/ apod.). V případě 

analýzy habitu (tedy určitých strategií k dosáhnutí vědeckého kapitálu) aktérů 

vědeckého pole je pak nutné rozlišovat dva typy: disciplinární habitus, který vychází 

zejména ze vzdělání, a poté specifický kapitál, který je vytvářen trajektorií a aktuální 

pozicí v rámci pole.
32

 

Oprávněnost výběru konceptu „vědeckého pole“ lze vedle snahy o kombinaci 

internalistického a externalistického přístupu zdůvodnit rovněž tématem práce. Podle 

Bourdieua pole „vědců o vědě“, respektive oborů a vědců, kteří studují vědu jako 

takovou, skutečně existuje. Bourdieu do tohoto pole zahrnul filozofii vědy, 

epistemologii, dějiny vědy a sociologii vědy, nicméně zároveň konstatoval, že toto pole 

nemá jasně definované hranice.
33

 Kromě toho Bourdieu označil reakce na Kuhnovu 

Strukturu vědeckých revolucí za „velmi kvalitní experimentální materiál pro empirickou 

analýzu ideologie vědy a jejího vztahu s pozicemi vědeckých aktérů ve vědeckém 

poli“.
34

 

                                                 
32

 Bourdieu, Science of Science and Reflexivity, 42. 
33

 Ibid., 7. 
34

 Bourdieu, „Le champ scientifique“, 102. 
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Je nutné rovněž zdůraznit, že v socialistickém Polsku ani Československu 

nebylo možné identifikovat jediné vědecké pole – a to nejen kvůli existenci různých 

disciplín, které mohly tvořit více či méně samostatná pole respektive sub-pole. Podle 

Janusze Goćkowského a Stanisława Marmuszewského totiž koexistovaly 

v socialistickém Polsku tři typy vědecké kultury: stranická věda, opoziční věda a 

akademická věda. Stranická věda byla plánována a podporována vládnou 

(komunistickou stranou), ideologicky vycházela z marxismu-leninismu a měla vlastní 

instituce a publikace (např. Institut výchovy vědeckých kádrů – Instytut Kształcenia 

Kadr Naukowych, časopis Nowe Drogi apod.). Opoziční věda fungovala nelegálně a 

většinou zpochybňovala komunistický systém. Opoziční vědci vydávali podzemní 

publikace (např. edice „Nowa“) či organizovaly tajné přednášky (Latający uniwersytet). 

Většina vědců však byla součástí tzv. akademické vědy. A v polském případě tato vědní 

kultura vycházela právě z meziválečné tradice. Navzdory komunistickému systému zde 

zůstala zachována i tradice světové spolupráce ve vědě (zejména se Západem). Nicméně 

i akademická věda byla částečně kontrolována komunistickou stranou. Ve sféře 

akademické vědy se pak nacházely tři skupiny vědců: straničtí ideologové, „normální“ 

vědci pracující v duchu meziválečné tradice a respektující étos a etiku vědy a nakonec 

ti, kteří byli aktivní v politické opozici proti komunistickému systému. Podle 

Goćkowského a Marmuszewského ani jedna z těchto tří skupin vědců za dobu existence 

socialistického Polska nezískala úplnou převahu nad ostatními. V určitých obdobích 

sice mohly být některé skupiny více dominantní (např. straničtí vědci v první polovině 

padesátých let), ale celkově je možné konstatovat, že stranická, akademická a opoziční 

věda spolu většinou musely koexistovat (viz Příloha 1).
35

 Naopak v případě 

československé kultury vědy lze předpokládat výraznou dominanci stranické vědy, 

respektive její velký překryv s akademickou vědou (viz Příloha 2). I v Československu 

však sehrála „opoziční věda“ určitou úlohu – například Roger Scruton si během svých 

návštěv v Československu v osmdesátých letech povšimnul zvláštního způsobu 

vzdělávání v prostředí „polooficiální“ vědy, které podle něj nebylo „státem 

                                                 
35

 Janusz Goćkowski a Stanisław Marmuszewski, „Pomieszanie i udawanie w kulturze nauki PRL“, In 

Nauka. Tożsamość i tradycja, eds. Janusz Goćkowski a Stanisław Marmuszewski (Kraków: Universitas, 

1995), 269–73. 
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kontrolovanou mašinérií“, ale spíše čímsi ve smyslu Havlíčkovy či Masarykovy 

„drobné práce“.
36

 

Vedle konceptu vědeckého pole P. Bourdieua disertační práce využívá též 

koncept kulturního transferu vycházejícího z prací Michela Espagne a Michaela 

Wernera,
37

 a to zejména ve své závěrečné části analyzující recepci myšlenek Thomase 

Kuhna v Polsku a Československu. Kulturní transfery (transferts culturels) jsou tu 

chápány zejména jako interakce mezi kulturami či společnostmi, přičemž důležitější než 

samotný „transfer“ určitého objektu (osob, textů, myšlenek, konceptů, knih …) je 

analýza mechanismů emise, difuse a recepce. V disertační práci je pak kladen důraz 

zejména na proces recepce, která vedle základního modelu přijetí – odmítnutí může 

probíhat (a většinou probíhá) podle modelu selekce – transformace/reinterpretace – 

asimilace. Do první fáze (selekce) lze zahrnout první ohlasy na Kuhnovo dílo (první 

recenze na Kuhnovu Strukturu vědeckých revolucí a první zmínky o tomto díle v dalších 

textech). Pro analýzu fáze selekce je důležité, jaké teze T. Kuhna autoři zdůrazňovali či 

jak jeho dílo obecně hodnotili. V těchto textech však zatím nedocházelo k hlubší 

analýze Kuhnova díla, o jeho myšlenkách se psalo bez výraznějšího a kritického 

promyšlení. Pro práci je však klíčová především druhá fáze, tedy transformace či 

reinterpretace. Během této fáze totiž docházelo k pokusům adaptovat Kuhnovy 

myšlenky pro teorii dialektického materialismu. Jednalo se o období, kdy už bylo 

Kuhnovo dílo (nejen) v odborných kruzích víceméně známo, při zmínkách o něm už 

autoři nepovažovali za nezbytné jeho teze podrobně popisovat (jejich znalost se 

předpokládala). Autoři namísto pouhého popisu obsahu knihy Struktury vědeckých 

revolucí analyzovali či kritizovali její slabší a kontroverzní aspekty, pokoušeli se dílo 

vsadit právě do kontextu dialektického materialismu (marxističtí autoři), poukazovali na 

jiné („domácí“) autory, kteří podobné teze psali již dříve, případně inspirováni Kuhnem 

navrhovali vlastní modely vývoje vědy. V závěrečné etapě recepce (asimilace) je 

Kuhnovo dílo již vnímáno jako „klasické“, jsou známy nejenom jeho základní teze, ale i 

jejich kritika a navrhovaná řešení. Na Kuhnovy teze je nahlíženo již s jistým 

historickým odstupem, jejich recepce v Polsku se sama stává předmětem odborné 

                                                 
36

 Roger Scruton, „Some opinions about knowledge“, in Filosofie v podzemí, filosofie v zázemí: podoby 

filosofie v době normalizace a po sametové revoluci, eds. Markéta Bendová, Johana Borovanská a 

Daniela Vejvodová (Praha: Nomáda, 2013), 115. 
37

 Srov. např. Michel Espagne, „Sur les limites du comparatisme en histoire culturelle“, Genèses 17, č. 1 

(září 1994): 11221. 
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literatury. Došlo k ustanovení „paradigmatu“, v rámci kterého je na Kuhna a jeho dílo 

nahlíženo, došlo k jeho absorbování místním vědeckým polem. 

Prameny a literatura, současný stav poznání 

Disertační práce z velké části využívá zejména primární prameny a literaturu. Čerpá 

jednak z polských, českých a slovenských archivů (především archivy akademií věd), 

využívá též některé dostupné edice pramenů týkající se dějin vědy ve sledovaném 

období – velmi zásadní pro práci jsou z tohoto pohledu obzvláště dva svazky 

dokumentů k dějinám Polské akademie věd Spętana akademia.
38

 Vedle doplňkového 

využití pamětí vědců tvoří hlavní pramennou základnu dobové texty z pera polských, 

českých a slovenských autorů, které lze zařadit mezi „vědce o vědce“. Z polské strany 

se jedná o filozofy a metodology vědy (například Tadeusz Kotarbiński, Stefan 

Amsterdamski, Alina Motycka, Władysław Krajewski, Edmund Mokrzycki či zástupci 

tzv. poznaňské školy – Jerzy Giedymin, Jerzy Kmita, Leszek Nowak), historiky vědy 

(mimo jiné Eugeniusz Olszewski, Bogdan Suchodolski a Stefan Zamecki) i autory 

věnující se přímo teorii a organizaci vědy (Ignacy Malecki, Janusz Goćkowski, Stefan 

Chaskielewicz, Bohdan Walentynowicz). Z českých a slovenských autorů převažují 

filozofové, logici a metodologové vědy (Karel Berka, Břetislav Fajkus, František 

Novosád, Milan Zigo, Vojtech Filkorn, Jozef Viceník, Václav Černík a další), 

„normalizační“ filozofové (František Čížek, Ladislav Hrzal, Jakub Netopilík, Radovan 

Richta či Karol Hájek), historici vědy (Luboš Nový, Ján Tibenský), opomenout nelze 

ani významné práce teoretika vědy Ladislava Tondla či filozofa a biologa Zdeňka 

Neubauera. 

Disertační práce využívá též sekundární literaturu, která se věnuje některým 

otázkám spojeným s širším kontextem práce. Následující text tak čerpá z prací, které se 

zabývají historií polské filozofie vědy (zpracovány jsou do velké míry zejména dějiny 

lvovsko-varšavské školy,
39

 existují také již syntézy dějin polské filozofie vědy ve 20. 

                                                 
38

 Srov. Patryk Pleskot a Tadeusz Paweł Rutkowski, eds., Spętana akademia: Polska Akademia Nauk w 

dokumentach władz PRL. Tom 1: Materiały Służby Bezpieczeństwa (1967–1987) (Warszawa: Instytut 

Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009) a Patryk Pleskot a 

Tadeusz Paweł Rutkowski, eds. Spętana akademia: Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL. 

Tom 2: Materiały partyjne (1950–1986) (Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012). 
39

 Srov. např. Jacek Jadacki a Jacek Paśniczek, eds., The Lvov-Warsaw School – The New Generation 

(Amsterdam; New York: Rodopi, 2006). 
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století).
40

 Práce využívá rovněž obecnější syntézy k dějinám humanitních věd v Polsku
41

 

i práce o dějinách vědy v období socialistického Polska (zejména texty T. Rutkowského 

o polské vědě v kontextu komunistické moci
42

 a práce P. Pleskota o zahraničních 

stycích polských vědců).
43

 

V českém a slovenském případě jsou zpracovány zejména dějiny vědy,
44

 a to 

především s ohledem na vývoj vědeckých institucí – Československé akademie věd
45

 a 

Slovenské akademie věd.
46

 V případě dějin Československé akademie věd se však 

většina prací soustředí na šedesátá léta, případně nástup normalizace, zatím však chybí 

významnější syntéza, která by postihla dějiny této instituce až do roku 1989, tak jako 

v případě nedávno vydané syntézy dějin Slovenské akademie věd.
47

 Z dějin 

jednotlivých oborů lze připomenout především práci Michaela Voříška o dějinách 

československé sociologie v šedesátých letech.
48

 Na Slovensku pak vzniklo již více 

prací s tematikou dějin slovenské filozofie – zkoumají se práce Igora Hrušovského,
49

 i 

dějiny slovenské metodologie vědy a logiky coby oboru.
50

 V neposlední řadě je nutné 

připomenout rovněž literaturu z pera zahraničních autorů, kteří se dějinami vědy 

v Československu či Polsku zabývají. Významnou prací je v tomto ohledu kniha 

Zotročená univerzita od Johna Connellyho
51

 o sovětizaci vysokých škol v Polsku, 

českých zemích a NDR. Fungování „polo-oficiální“ vědy v Československu, zejména 

pak v období normalizace, pomáhá osvětlit mimo jiné práce Barbary Dayové o 
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podzemní univerzitě a působení Vzdělávací nadace Jana Husa v Československu 

v osmdesátých letech.
52

 

Jelikož se závěrečná kapitola disertační práce zabývá recepcí konceptů Thomase 

Kuhna v Polsku a Československu, je nezbytné též pracovat s literaturou věnovanou 

tomuto americkému historikovi vědy. Vedle primárních textů (Kuhnovy práce, dobové 

recenze) lze samozřejmě využít také sekundární literaturu o Kuhnově životě a díle, která 

je dnes již poměrně obsáhlá.
53

 Na druhou stranu se však jen málo prací o Kuhnovi 

zaměřuje na to, jakého ohlasu se jeho dílo dočkalo ve světě (zejména mimo anglosaské 

prostředí) a ještě méně z nich se pak tímto fenoménem zabývá z transnacionální 

perspektivy. Přesto se již v osmdesátých letech objevily články, ve kterých se 

analyzovala recepce Kuhnových myšlenek v Sovětském svazu,
54

 ohlasy Kuhnovy 

Struktury vědeckých revolucí lze nalézt i v novějších pracích o sovětské „vědě o 

vědě“.
55

 Polskou recepcí díla Thomase Kuhna (zejména Kopernikovskou revolucí) se ve 

své práci částečně zabýval Michał Kokowski,
56

 vliv kuhnovských myšlenek na polskou 

historiografii vědy zkoumal Jaromir Jeszke
57

 či Bożena Płonka-Syroka.
58

 Zpětnou 

reflexi recepce Kuhna v Polsku lze rovněž nalézt již v některých pracích Stefana 

Zameckého z osmdesátých let.
59
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1. Tradice a socialistická věda 

V důvodové zprávě zákona o Československé akademii věd (ČSAV) bylo uvedeno, že 

věda je „základem socialismu“, a že „socialismus z vědy vyrostl a na vědě uvědoměle 

staví, aby přetvářel přírodu a společnost pro lepší život člověka“.
60

 Nemělo tak být 

pochyby o tom, že se věda stane důležitým nástrojem socialismu a byla jí proto 

věnována velká pozornost – jak v rovině institucionální (založení ČSAV, financování a 

plánování výzkumu), tak také v rovině diskursivní (popularizace vědy a propagace 

socialismu). To se týkalo nejen socialistického Československa, ale i sousedního 

Polska. V obou zemích však byly navzdory společné vládnoucí ideologii představy o 

vědě poněkud rozdílné. Kořeny těchto odlišností bylo možné nalézt především 

v rozdílných přístupech k tradici vědy. Ideje polského pojetí vědy z předcházejících 

století zůstaly do velké míry zachovány i po druhé světové válce, navzdory nastolenému 

komunistickému režimu. V případě Československa však byl odklon od starších 

vědeckých tradic po únoru 1948 mnohem markantnější, i zde se však odkazovalo na 

některé starší vědecké tradice, které měly tvořit kořeny nové socialistické vědy. 

1.1 Československo: tradice dobré i špatné 

Socialistická interpretace československé vědy a jejích tradic neodsoudila předválečnou 

vědu na území Československa en bloc. Z dějin vědy si přirozeně vybrala známé a 

úspěšné osobnosti a instituce, na jejichž odkaz měl socialistický vědec navazovat, 

zároveň se ale jasně vymezila vůči „špatným tradicím“, které mělo reprezentovat 

zejména meziválečné období. Přístup socialistických ideologů k tradicím české a 

slovenské vědy tak byl svým způsobem paradoxní: na jednu stranu „starou“ vědu 

odsuzovali, zároveň si ale z jejích dějin vypůjčovali osoby i instituce, aby vytvořili 

teleologickou linii, jejímž završením mělo být právě „revoluční“ nastolení nové 

socialistické vědy. 

1.1.1 Tradice dobré 

„Dobré“ tradice československé vědy
61

 se hledaly už ve středověku. Kořeny 

československé vědy měly sahat až k založení Karlovy (Pražské) univerzity v roce 1348 
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a k působení bratislavské Academie Istropolitany v letech 1465–1490. Do panteonu 

slavných „českých“ vědců pak byly řazeny takové osobnosti jako Tadeáš Hájek 

z Hájku, Jan Jesenius, Joost Bürgi, Tycho de Brahe, Jan Kepler, Jan Amos Komenský či 

Marko Marci, zatímco slovenská tradice vědy hledala své kořeny v díle osvícence 

Mateje Béla nebo lékaře Daniela Fischera. Vyzdvihovány byly též vědecké instituce: 

například Pražská inženýrská škola (1707), Učená společnost (1774–75) a na dnešním 

slovenském území pak zejména Báňská škola v Bánské Štiavnici (1737). O významu 

vědy v českých i slovenských dějinách měly též svědčit národní instituce jako Národní 

muzeum v Praze, Moravské muzeum v Brně, Matica slovenská, Česká akademie věd a 

umění a další vědecké instituce a spolky.
62

 Mezi „pokrokové tradice“ slovenské vědy se 

řadila i Slovenská akademie věd a umění (SAVU), a to i přestože vznikla v době 

Slovenského štátu v roce 1942. Při hodnocení její úlohy se totiž jasně odděloval 

vědecký účel instituce od dobového politicko-mocenského kontextu: „SAVU byla 

významnou vědeckou institucí, která, i když vznikla pod egidou klerofašistického 

režimu, snažila se jak svojí organizační formou, tak i osobním složením svého 

pracovního kolektivu, ale i uskutečňovanými úlohami přispět k rozvoji slovenské vědy a 

vzdělanosti bez ohledu na dobové ideologické nebo státoprávní poměry.“
63

 

Nejvýraznější historickou ikonou československé vědy pak byl nejspíš Jan 

Evangelista Purkyně, jehož kult, tehdy srovnatelný například s kultem Mikuláše 

Koperníka v Polsku, v Československu kulminoval v roce 1987, tedy v době oslav 

dvoustého výročí od jeho narození. K Purkyňovu jménu se tehdy mohly přidávat jen 

samé superlativy. Například podle lékaře Prokopa Málka byl Purkyně „nejsvětovější 

český vědec a národní buditel“ a také „velký učenec, velký Čech, velký Slovan, velký 

člověk“, jak o něm prohlásil již dříve Jan Neruda.
64

 S trochou nadsázky lze říci, že se 

Purkyně stal Cimrmanem české vědy, který měl stát u základů lecčeho – zdůrazňován 

byl například jeho přínos světové daktyloskopii.
65

 J. E. Purkyně mohl také výborně 

symbolizovat sepětí československé vědy s vědou sovětskou. Biolog Ivan Málek, bratr 
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výše zmíněného Prokopa Málka, již na začátku padesátých let poukazoval na podobnost 

Purkyňových myšlenek s organizací sovětské Akademie věd: „Ideje organizace i 

pracovního plánu Akademie věd SSSR jsou realizací myšlenek, které nacházíme též 

v úvahách našeho vynikajícího vědce obrozenecké doby Jana Ev. Purkyně. Proto 

zkušenosti přijímané ze SSSR pro vybudování ČSAV byly v souladu s myšlenkami, 

které vyrostly na půdě naší vlasti.“
66

 Teze, že sovětská Akademie věd není nic jiného 

než realizace dávných „českých“ plánů Jana Evangelisty Purkyně, se objevovala a 

připomínala ještě o několik desetiletí později. Zmínil ji například předseda ČSAV 

Jaroslav Kožešník na začátku sedmdesátých let. Podle Kožešníka byl hlavní přínos 

Purkyňova projektu v tom, že namísto „reprezentativních“ vědeckých institucí, které 

byly tehdy v Evropě běžné, navrhoval založit „pracovní“ vědeckou instituci. A protože 

Akademie věd Sovětského svazu byla přesně takovou institucí, jakou si Purkyně údajně 

vysnil, její napodobování při organizaci Československé akademie věd tak mělo být 

v souladu s tradicemi české vědy.
67

 V neposlední řadě i dnes se často interpretuje 

současná podoba AV ČR coby realizace Purkyňových představ.
68

 

1.1.2 Tradice špatné 

Československá socialistická věda měla na jednu stranu vycházet ze staletí trvající 

tradice, respektive měla být „vzhledem k pokrokovým tradicím dřívější české a 

slovenské vědy jejím dovršením“,
69

 zároveň však měla představovat odtržení se od 

špatné minulosti a nový začátek. Špatnou minulostí byla myšlena zejména první 

československá republika se svou „buržoazní humanistickou tradicí“.
70

 V diskursu 

socialistického Československa o tradicích vědy se totiž většinou nezapomnělo 

připomenout, jak věda pod jhem této „buržoazní“ republiky trpěla. Československé 

věda prý zaostávala za světovým vývojem, což mělo být „důsledkem třídní povahy státu 

a ne důsledkem koncepčních nevyjasněností či národnostních poměrů“.
71

 

V meziválečném Československu měly trpět zejména přírodní vědy s matematikou a 

fyzikou na čele a zástupci těchto oborů pak ve společenském postavení prý nemohli 
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„vůbec soutěžit třeba s lékaři nebo právníky a dokonce i společenský význam inženýrů 

byl hodnocen poměrně nízko“.
72

 Navíc nebyla v „předmnichovské republice“ věda 

plánována ani koordinována, „její zaměření bylo zpravidla ovlivňováno osobními 

zálibami a zájmy vedoucích pracovníků příslušných ústavů“ a byla také „velmi často 

odtržena od potřeb skutečného života“.
73

 V socialistickém diskursu se pro takovýto typ 

vědy ujal pojem „kabinetní věda“. Tato věda pak měla kontrastovat s vědou, která dle 

slov prvního předsedy ČSAV Zdeňka Nejedlého „jde s lidem“.
74

 

O rehabilitaci údajné „špatné tradice“ se snažili někteří českoslovenští vědci 

během pražského jara. V protestním rozkladu členů bývalých učených společností 

(zejména bývalé České akademie věd a umění a bývalé Královské učené společnosti) 

z dubna 1968 se například uvádí, že „zřízení ČSAV r. 1952 bylo zároveň násilným 

ukončením života dosavadních osvědčených organizací českého vědeckého života, 

z nichž zejména Královská učená společnost a Česká akademie věd a umění zasáhly 

vynikajícím způsobem do kulturních i hospodářských dějin českého národa a vrostly do 

obecného povědomí“.
75

 Podle signatářů protestního rozkladu sice byla ČSAV 

prohlášena za pokračovatelku těchto národních institucí, ke „skutečnému udržení 

kontinuity“ však nedošlo a se starými učenými korporacemi bylo naloženo 

„neslýchaným způsobem“.
76

 Proti výtce, že ČSAV „prý porušila a násilně přervala staré 

tradice československé vědy“ se ve svém vyjádření ohradilo prezidium ČSAV, které 

mimo jiné poukázalo na provázanost modelu ČSAV a Purkyňových idejí: „Autorům 

protestního rozkladu patrně ušlo, že forma, jakou přijala Čs. akademie věd, je 

důstojným naplněním Purkyňova ideálu, vtěleného do jeho spisu ,Akademia‘. Právě 

v souvislosti s protestním rozkladem by bylo účelné, aby se jeho autoři vrátili 

k myšlenkovému odkazu J. E. Purkyně a zamysleli se i nad jeho kritikou naší tehdejší 

vrcholné národní vědecké instituce.“
77

 Za normalizace pak byla Česká akademie věd a 

umění hodnocena spíše negativně – její činnost se měla údajně orientovat na 
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„ideologické potřeby vládnoucí třídy“,
78

 navíc jí bylo vyčítáno, že „nechtěla rozšířit 

svou činnost do přírodovědní a technické sféry, a už vůbec ne do sféry inženýrství“.
79

 

1.1.3 Tradice nejlepší 

Na rozdíl od „buržoazní“ či „předmnichovské“ vědy pak měla být socialistická věda 

dovršením české a slovenské tradice spojených s myšlenkami komunismu. Proto bylo 

jedním ze základních principů „nové vědy“ provázání se společností a jejími potřebami. 

Taková charakteristika socialistické vědy se odrážela například ve slovech Klementa 

Gottwalda ze začátku padesátých let, z doby zahájení činnosti ČSAV: „…nikoliv věda 

pro vědu, nikoliv věda vznášející se nad zemí, nýbrž věda spjatá se životem a potřebami 

společnosti, věda pomáhající k ovládnutí přírody a otevírající nové obzory našemu 

hospodářství a kultuře“.
80

 Podobný koncept vědy převládal i na začátku šedesátých let a 

byl reflektován například v projevu Jaroslava Kožešníka, tehdy náměstka předsedy 

ČSAV, který hovořil o vědě „těsně spjaté s životem lidu“, která se stane „bezprostřední 

výrobní silou“, a která musí „prolnout veškerou společenskou činnost“.
81

 Věda tak měla 

sehrát na cestě ke komunismu významnou úlohu – měla stanout po boku proletariátu a 

s ním pak vytvořit takové spojenectví, před kterým „neobstojí žádná temná síla“,
82

 

přičemž právě uplatňování nejnovějších poznatků přírodních a společenských věd mělo 

být podmínkou pro úspěšné budování socialismu a komunismu.
83

 Věda měla být také 

„vždy na straně pokroku“ a „vždy revoluční“ a v neposlední řadě pak měla bojovat „za 

nové proti starému a přežívajícímu“.
84

 

Jedním ze základních rysů socialistické vědy měla být její kolektivnost, 

respektive práce v kolektivu, která měla být opakem meziválečné „kabinetní vědy“ či 

„práce na vlastní pěst“.
85

 Podle mikrobiologa Arnošta Kleinzellera měl být dokonce 

správný socialistický vědec připraven přinášet na oltář kolektivnosti oběti: „Jestliže 
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máme kolektiv vědeckých pracovníků, ve kterém je někdo citlivý na to, že mu bude 

ubráno kousek z jeho zásluhy, je to člověk, který není schopen kolektivní vědecké 

práce. Vědec musí být připraven na to, že mu tu a tam bude ubráno a že se to v průběhu 

doby statisticky vyrovná s tím, že mu bude zase jindy přidáno.“
86

 Kolektivnost však ne 

zcela odpovídala tradici československé vědy a již v dubnu 1947 před ní varoval Karel 

Engliš, podle kterého kolektivní práce ve vědě vedla k „eliminování individualismu, 

svobodné vůle jednotlivce, odpovědnosti, (…) soutěže a selektivity ve vědecké a 

umělecké práci“.
87

 

Československé pojetí socialistické vědy tak bylo do velké míry odtrženo od 

jejích předválečných tradic a spíše než v minulosti byly hledány inspirace u sovětských 

autorů, případně pak u britského marxistického fyzika a historika vědy Johna D. 

Bernala, jehož kniha Věda v dějinách
88

 se v Československu řadila mezi hojně citované 

publikace. Bernal byl československými vědci ještě na konci osmdesátých let oceňován 

jako „vzor vědce dvacátého století, jenž je nezbytným typem pro úspěšné řízení 

rozsáhlých mezioborových vědeckých kolektivů fungujících v rozvinutých vazbách ke 

společnosti“, a jeho přínos byl viděn především v tom, že „formuloval paradigmatickou 

myšlenku v pojetí sociální úlohy vědy a z toho plynoucí potřebu nových přístupů 

k řízení vědy i potřebu nových sociálních postojů vědců“.
89

 

1.2 Polsko: věda ve službě Vlasti 

V Polsku byly tradice vědy vnímány vesměs pozitivně. Ani komunističtí vědci a politici 

se neodvážili kritizovat osobnosti a výsledky polské vědy do roku 1945. I když se občas 

objevily odkazy na některé negativní rysy polské „nesocialistické“ vědy (např. i 

v Československu oblíbené připomínání toho, že v meziválečném období byly přírodní 

a technické vědy podceňovány),
90

 všeobecně byla polská věda po roce 1945 chápána 

jako pokračovatelka vědy první poloviny 20. století i století předcházejících, a to včetně 

jednoho jejího specifického a často zdůrazňovaného rysu – patriotismu. 
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V Polsku byla tradice vědy úzce spojena s absencí vlastního státu po trojím 

dělení země na konci 18. století. Věda i její tradice se tak měly stát jednou z identit 

polského národa. Již v roce 1814 Stanisław Staszic prohlásil, že úkolem Společnosti 

přátel věd (Towarzystwo Przyjaciół Nauk, založené ve Varšavě v roce 1800) je 

„zachránit a zdokonalit rodnou řeč, zachovat a vyjasnit [polskému] národu jeho dějiny, 

poznat rodnou zemi a všechny její plody“.
91

 Tradice polské vědy se tak v prvé řadě 

vázala s národním a patriotickým programem, což mělo mimo jiné za následek převahu 

humanitních věd (a zejména pak historie – „bádání nad minulostí“) nad přírodními a 

technickými vědami.
92

 Humanitní zaměření polské vědy prosazoval mimo jiné i historik 

Oswald Balzer, který v roce 1903 prohlásil, že pro národy nemající svůj stát je duchovní 

kultura „v daleko větším stupni otázkou bytí (…) je hlavním svědectvím jejich života, je 

životem samým a existencí“.
93

 Rovněž filozof a sociolog Florian Znaniecki kladl důraz 

právě na humanitní vědy, když pro něj polská věda představovala především součást 

polské kultury.
94

 

Důraz na roli humanitních věd přetrval i po vzniku obnoveného Polska v roce 

1918. Ačkoliv polští vědci již patřili do národa „majícího svůj stát“, humanistická 

tradice pro ně zůstala nadále důležitou. Odrážela se například v konceptu filozofa a 

historika vědy Bogdana Suchodolského, který definoval dvě hlavní funkce vědy. První 

funkce – věcná – měla cílit na vědní produkci a kumulování vědění. Druhá funkce – 

humanistická – pak měla formovat vlastní osobnost vědce.
95

 Podle sociologa Stanisława 

Ossowského měla právě tato druhá funkce vědy v Polsku velký význam. Polsko totiž 

mělo náležet do zemí, ve kterých je „aristokratická izolace vědy a vědce“ nejvíce 

populární. Proti tomuto polskému modelu pak Ossowski postavil model Sovětského 

svazu a „fašistických zemí“, ve kterých je kladen důraz na „sociální funkce vědy“.
96

 

Humanistická tradice vědy pak měla podle Ossowského do velké míry vycházet 

z polského romantismu.
97

 Ve vědě tak podle Ossowského proti sobě stáli na jedné straně 

„romantici“ a na straně druhé „pozitivisté“.
98

 Velmi podobný přístup k vědě a vědcům 
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jako Ossowski měl v téže době i polský filozof, matematik a logik Jan Łukasiewicz. 

Łukasiewicz totiž chápal vědu jako tvůrčí akt člověka, ve kterém se prolíná touha po 

poznání a nutnost porozumění „s estetickým, etickým a náboženským cítěním a 

s touhou po pořádku a harmonii“.
99

 

Také v polské historiografii po roce 1945 se objevovaly zmínky o specifické 

polské tradici vědy spojené s polskou kulturou i patriotismem. Například podle historika 

Waldemara Rolbieckého byla polská tradice vědy vycházející z podmínek rozděleného 

Polska 19. století odlišná od Československa. Na území „dnešního“ Československa 

totiž podle něj nikdy nevznikly silné regionální vědecké společnosti, protože Češi 

nemuseli bojovat s několika záborovými mocnostmi a namísto „obrany národní kultury“ 

se mohli více zaměřovat na „hospodářský i obecně-civilizační rozvoj země“.
100

 

Tento Rolbieckého text pochází z roku 1968, polští vědci se však zabývali 

rozdílem mezi pojetím a tradicí vědy v Polsku a  Československu již o několik desetiletí 

dříve. Například literární vědec Konrad Górski, který v letech 1922–1923 studoval 

bohemistiku na Karlově Univerzitě v Praze, napsal o organizaci vědy v Československu 

článek, který vyšel v roce 1925 v časopise Nauka Polska.
101

 Na rozdíl od pozdějšího 

textu Waldemara Rolbieckého Górski tvrdil, že též v Čechách byla věda důležitým 

„kulturním faktorem“, který začal „budit spící národní život Čechů v 18. století“, a že 

vedle literatury vděčí Češi za „obranu národní samostatnosti před silnou germanizační 

vlnou“ právě vědě.
102

 Podle Rolbieckého si Češi této role vědy museli být vědomi, když 

„procházejíc se ulicemi Prahy, nebo kteréhokoliv z provinciálních měst, vidíme, že 

většina ulic je pojmenovaná podle českých vědců, básníků a spisovatelů, a jména 

zvláště některých vědců (Komenský, Dobrovský, Šafařík, Palacký) jsou jakoby 

ověnčena aureolou národního hrdinství“.
103

 Górski připomněl též slova Adama 

Mickiewicze o českých vědcích, kteří prý dle básníka „pracují s určitým svatým 

zápalem, podobně jako středověcí mniši, a hlásí národní myšlenky, jak tamti 

náboženské pravdy“.
104

 Co se týče ale samotného studia vědy, tak dle Górského se 

zatím Češi touto otázkou příliš nezabývali, když ani neměli žádný časopis ani jiné 
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publikace podobné Nauce Polské.
105

 S humanitními vědami to u Čechů také nebylo 

podle Górského příliš slavné, neboť „z humanistiky nejspíš pouze slavistika“ mohla 

„přitáhnout Poláka do Čech“.
106

 

Rolbieckého a Górského text od sebe dělí nejen 43 let, ale také změna 

v nahlížení na vědeckou tradici v Československu po roce 1948. Zatímco v Polsku 

nepředstavoval nástup komunistického režimu pro interpretaci role vědy v polských 

dějinách větší zlom, v případě Československa došlo víceméně ke snaze vybudovat „na 

zelené louce“ novou vědu a slavné české a slovenské vědce minulosti využívat spíše 

účelově a selektivně k legitimizaci tohoto nového modelu. Proto se mohly koncem 

šedesátých let Rolbieckému jevit tradice československé vědy a zejména pak vědeckých 

společností jako odpoutané od národní kultury. Ve skutečnosti však například Česká 

akademie věd a umění
107

 nebo nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
108

 

měly také silné národní zaměření a plnily „národně buditelské úkoly“,
109

 podobně jako 

polské vědecké společnosti. 

Také v Polsku se přirozeně v textech a projevech komunistických funkcionářů 

objevovaly propagandistické fráze o nové socialistické vědě. Podobně jako 

v Československu nebo v Sovětském svazu se tak i polská věda měla stát „přímou 

výrobní silou“ či pomáhat „růstu blahobytu, kultury i zdraví, konečnému vítězství idejí 

socialismu na celém světě, osvobození lidstva od války, hladu a nemocí“ a být důležitou 

součástí „soupeření dvou světových systémů“.
110

 Na rozdíl od Československa však 

podobný slovník využívala úzká skupina stranických funkcionářů a vědců, zatímco 

většina „akademických“ textů o vědě byla od podobných ideologických frází oproštěna. 

Polským specifikem navíc bylo to, že i komunističtí funkcionáři, stejně jako 

vědci z „akademické sféry“, chápali vědu jako úzce spjatou s polskou národní tradicí a 

patriotismem. Snažili se tak navázat na polské tradice a částečně také romantismus, 

případně patriotismus propojit s komunistickým režimem a tím legitimizovat novou 

vládu.
111

 Například již na začátku padesátých let v předmluvě k vydání Staszicova díla 
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O nauce, jej znaczeniu i organizacji [O vědě, jejím významu a organizaci] Bogdan 

Suchodolski zdůrazňoval provázanost vědy a sociálního pokroku a právě Staszic měl 

dle Suchodolského být tím, který toto poslání vědy pochopil.
112

 Staszic totiž byl 

v Suchodolského pojetí zejména bojovníkem proti staré „feudální vědě“ a jejím 

pozůstatkům.
113

 

Polskou romantickou a martyrologickou tradici patriotismu coby předchůdkyni 

socialistické vědy vyzdvihnul také premiér Piotr Jaroszewicz ve svém projevu na II. 

sjezdu polské vědy v roce 1973, kde prohlásil, že „nejvyšším kritériem patriotismu 

Poláků byla téměř po dvě století oběť vlastního života“, zatímco dnes je tímto kritériem 

„zejména práce, plný a tvůrčí život sloužící k budování velikosti a důstojnosti naší 

země“.
114

 Polské vlastenectví tak zůstalo neoddělitelným rysem i v socialistickém pojetí 

vědy. Na zmíněném II. sjezdu polské vědy to explicitně vyjádřil i ministr vědy, 

vysokých škol a techniky Jan Kaczmarek: „Do pokrokových tradic polské vědy patří 

služba Vlasti. Ambicí současných pokolení vědeckých pracovníků je pokračovat v této 

tradici, a sloužíc svým věděním národu, přičinit se do poznávacího, sociálního a 

civilizačního pokroku lidstva, které obohacují výsledky a hodnoty vzešlé z naší národní 

půdy, z našich zkušeností a tradice.“
115

 Spojení polské vědy a vědců s vlastenectvím 

zaznívalo i z úst nejvyšších představitelů Polské sjednocené dělnické strany (PZPR). 

Podle prvního tajemníka Edwarda Giereka tak například Marie Skłodowska-Curie, 

Stefan Banach, Hugo Kołłątaj, Joachim Lelewel, Oskar Lange a mnozí další 

přírodovědci i humanisté „sloužili Vlasti a sloužili lidstvu“.
116

 Lze tak souhlasit 

s Marcinem Zarembou, podle kterého si byli polští komunisté vědomi „imperativu 

přikazujícího obranu vlasti za každou cenu“, který byl zakódován v polské kultuře, a 

přihlášením se k jeho odkazu se snažili legitimizovat svoji vládu.
117

 

„Služba Vlasti“ tak byla jedním ze základních rysů polské vědy, zatímco 

v případě Československa se častěji hovořilo o „službě socialismu a míru“. 
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Neznamenalo to, že by se v Československu vlastenecky nevyzdvihovali „čeští“ 

případně „slovenští“ vědci a že by měla být věda zcela odpoutána od svých národních 

kořenů – například již zmíněný Purkyně dostával právě takové přívlastky jako „náš“, 

„Čech“ a podobně a měl být důvodem k národní hrdosti. Rozdíl mezi československým 

a polským pojetím však spočíval v náhledu na „současnost“. Československé vědecké 

vlastenectví tak bylo zaměřeno zejména do minulosti a mělo sloužit k legitimizaci 

„internacionální“ přítomnosti, zatímco v případě Polska se onen vlastenecký náhled na 

vědu udržoval i v podmínkách komunistické ideologie, což bylo mimo jiné umožněno 

tím, že mnoho polských komunistů se tohoto tradičního polského romantického přístupu 

nechtělo vzdát a už vůbec ho nechtělo měnit za sovětský model vědy. 

Jedním z těch, kdo rozvoj vědy interpretoval v kontextu polských národních 

rysů, byl botanik a politik Stanisław Kulczyński. Podle Kulczyńského bylo možné na 

budoucnost vědy v Polsku nahlížet s optimismem, a to právě díky polskému národnímu 

charakteru, neboť Poláci podle něj byli nadaným národem. Měli sice i některé „národní 

vady“ jako například „rozbujelý individualismus“, to ale podle Kulczyńského zdaleka 

nemuselo být vědě na škodu – spíše naopak.
118

 Spojování charakteristiky polského 

národa s individualismem nebylo pouze Kulczyńského výkřikem do tmy. Podobně 

Dionizy Smoleński, vědecký tajemník PAN a člen PZPR (za války ovšem důstojník 

protikomunistické Zemské armády /AK/) ve svém projevu na půdě Polské akademie 

věd v květnu 1970 konstatoval, že „individualismus je naším národním rysem, a ve 

vědeckém prostředí – rysem téměř profesionálním“.
119

 Podle Smoleńského totiž „vědec, 

který není silnou vědeckou individualitou, zřídka dosahuje originálních výsledků“.
120

 

Nicméně základní zásady socialistické vědní politiky Smoleński popřít nemohl a tak 

varoval před vědci, kteří se chtějí zodpovídat pouze „před Bohem a dějinami“, neboť ti 

nechápou, že „výzkumný plán pracoviště nemůže být pouhým souhrnem individuálních 

návrhů a že společnost, dodávající stále dražší pracovní nástroje, očekává konkrétní 

výsledky“.
121

 Smoleński tak apeloval na to, aby bylo více vědeckých kolektivů a aby 

méně vědců pracovalo samostatně. Uvědomoval si však, že to není lehký úkol, když 

jsou v Polsku tradice kolektivní práce velmi slabé.
122

 Smoleński si také postěžoval, že 
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se polská věda ještě nestala „rozhodujícím faktorem hospodářského rozvoje“ a „výrobní 

silou“, ale spíše zůstává, tak jako tomu bylo dříve, „faktorem rozvoje kulturního“.
123

 

1.3 Scientia ancilla politicae 

Provázanost mezi politikou a vědou nebyla v Československu po roce 1948 novým 

fenoménem. Již v roce 1928 psal Ferdinand Peroutka do Lidových novin o 

„zpolitizované“ vědě – „služce politiky“ a o vysokých školách a učených společnostech, 

„kde určitá politická legitimace je téměř předepsaná“.
124

 Zatímco však Peroutka 

podobný stav československé vědy v tomto svém článku kritizoval, když ideálem mu 

zřejmě měla být věda autonomní a nezávislá na politice, po roce 1948 bylo chápáno 

provázání vědy s komunistickou stranou – „stranickost vědy“ – zcela odlišně. Nejenže 

se ona „stranickost“ neměla a nesměla kritizovat, ale dokonce byla interpretována jako 

něco ve své podstatě pozitivního a žádoucího. O takové interpretaci stranickosti vědy 

bylo možné číst například v textech Jana Mukařovského. Podle něj totiž nebyla 

stranickost vědy „zevním příkazem“, ale byl to „závazek vyplývající ze samotné povahy 

vědy“, když „jen taková věda, která stojí bojovně na straně pokroku, se stává schopnou 

vidět skutečnost v její pravé tvárnosti“.
125

 Naopak nestranná věda byla podle 

Mukařovského fikcí, respektive „zamaskovaným stranictvím“, stejně jako nestranné 

umění.
126

 Na Slovensku pak zdůrazňoval potřebu stranickosti ve vědě mimo jiné Igor 

Hrušovský. Podle slovenského filozofa měla stranickost spočívat zejména 

v respektování „epochálních objevů klasiků marxismu-leninismu, kteří položili základy 

vědy o společnosti“.
127

 

V polských akademických kruzích však stranické pojetí vědy nezískalo 

monopol. Stanisław Ossowski tak mohl například „již“ v roce 1957 o vědeckém 

pracovníkovi napsat, že do jeho povinností patří „nedostatek poslušnosti v myšlení“. 

Podle Ossowského právě v tom měla spočívat jeho „služba společnosti“ – neměl být 

poslušný „ani synodu, ani výboru, ani ministrovi, ani císařovi, ani Pánu Bohu“. Pokud 

by totiž byl poslušným, respektive by své pohledy „měnil podle rozkazu“, zpronevěřil 

by se svým povinnostem, „tak jako se zpronevěřuje inženýr, který pro svůj svatý pokoj 

anebo pro svůj zisk či kvůli lenivosti nebo maloduchosti železobeton nahrazuje 
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tvárnicemi anebo granit dřevem“.
128

 Zároveň býval v Polsku zpochybňován i imperativ 

propojení vědy s potřebami společnosti. Například polský filozof a logik Kazimierz 

Ajdukiewicz vystoupil proti utilitarismu ve vědě, když mimo jiné napsal, že „absence 

jakéhokoliv praktického dopadu určitého problému ho ještě nediskvalifikuje jako 

vědecký problém“.
129

 

V Československu mohly texty, které by stranickost vědy zpochybňovaly, 

vycházet v liberálním období šedesátých let. Příkladem může být článek „Sociologie 

vědy“ tehdy již zesnulého sociologa Arnošta Bláhy publikovaný v Sociologickém 

časopise v roce 1965. Bláha, podobně jako Stanisław Ossowski, viděl jako jedinou 

autoritu vědy „autoritu skutečna a autoritu pravdy“. Trval proto na tom, že svoboda 

bádání je „nezbytnou podmínkou úspěšného rozvoje vědy“, stejně jako „vnější sociální 

poměry, jež ji zajišťují“.
130

 V podobném duchu se vyjádřil i Ivan Sviták na stránkách 

slovenské Filozofie. Ve svém za normalizace hojně kritizovaném článku „Hodnota 

vědy“ označil za nejzávažnější nebezpečí pro vědu byrokratizaci, kterou definoval jako 

„takové řízení vědeckých orgánů a záležitostí, které nevytváří místo individualitě vědce, 

nepodporuje fantazii, iniciativu, aktivitu, blokuje ideové klimaty svobody vědy, nečiní 

místo tvořivé myšlence“.
131

 Podle Svitáka byl vědecký pokrok přímo úměrný relativní 

svobodě bádání, a proto podle něj bylo „největším zločinem“ proti vědě „byrokratické 

šikanování, administrativní praktiky a mocensko-prestižní zřetele“.
132

 

Nejvíce požadavků na odpolitizování vědy se pak objevovaly v období 

pražského jara. Například v Akčním programu KSČ z dubna 1968 se mimo jiné psalo o 

potřebě autonomního postavení vědeckého výzkumu, který „nesmí být podřizován 

vnějším zásahům a direktivám – jak tomu bylo v minulosti“.
133

 Své představy o „vědě 

s lidskou tváří“ formuloval také filozof Jan Patočka na stránkách Literárních listů. 

V článku nazvaném „O principu vědeckého svědomí“ nejprve kritizoval hospodářské a 
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politické tlaky na vědu, přičemž za „zvlášť obludnou“ označil „formu vnějšího 

ovládání, k níž dochází ve jménu a pod ochranou hesla vědecky řízené společnosti“.
134

 

Poté nastínil svou představu o správném fungování vědy: „Věda nejsou výsledky, nýbrž 

proces, v němž je každý výsledek vždy znovu vystavován kritice. Instancí, která 

rozhoduje, není nic osobního ani společenského, nýbrž předmět vědy, věc sama. Věc 

sama ve své čistotě je však až na konci asymptotického procesu ustavičné sebekritiky. 

Tento požadavek stálého sebepřezkoumávání patří k povaze vědy.“
135

 

S normalizací však byly podobné požadavky na autonomii vědy 

v Československu umlčeny a propojení vědy s ideologií a politikou se opět stalo 

správným a žádoucím. Slovenský filozof Andrej Sirácky například psal o tom, že 

„filozofické myšlení se bez politiky a ideologie a bez návaznosti na další společenské 

faktory nepohne kupředu“,
136

 filozof Karol Hájek pro změnu upozorňoval na to, že 

„čistá věda“ je „prázdný pojem“ a že „věda je u nás vždy v konkrétní podobě organicky 

spojená s politikou“.
137

 K podobným závěrům dospěl i ideolog Milan Matouš, podle 

kterého „představy o jakési čisté vědě, o bezelstné kolegialitě vědců bez ohledu na státy 

a společenské systémy, o možnosti abstrahovat vědecké poznání od třídního přístupu a 

od ideologie jsou bohužel – na hony vzdálené realitě“.
138

 Nejvíce pak měly být 

s ideologií propojeny marxisticko-leninské společenské vědy, které podle Matouše byly 

„synonymem pravdivosti poznání“ a „součástí ideologie“, a měly tedy sledovat „kritéria 

a zájmy dělnické třídy, jež se kryjí s objektivními zájmy společenského pokroku“.
139

 

Normalizační filozofové Ladislav Hrzal s Radovanem Richtou pak definovali „stranické 

pojetí“ jako „součást úsilí strany, dělnické třídy, pracujících – těchto hlavních 

subjektivních sil v procesu výstavby vyspělé socialistické společnosti“.
140

 Podle 

Radovana Richty byla dokonce absence stranickosti ve vědecké práci jedním ze 

základních příčin revizionismu v šedesátých letech: „Jak analýzy zpracované Ústavem 

pro filosofii a sociologii, tak analýzy zpracované Vysokou školou politickou shodně 

došly k závěru, že nejhlubší zdroj bloudění, recidiv maloburžoazního vědomí a 

                                                 
134

 Jan Patočka, „O principu vědeckého svědomí“, Literární listy 1, č. 18 (27. června 1968): 3. 
135

 Ibid. 
136

 Andrej Sirácky, „Poslanie našej filozofie (Po ideologických plénach ÚV KSČ a ÚV KSS)“, Filozofia 

28, č. 2 (1973): 112. 
137

 Karol Hájek, „Veda o vede a ideologické aspekty riadenia vedy“, Filozofia 31, č. 5 (1976): 473. 
138

 Milan Matouš, „Aktuální ideologické aspekty vědeckovýzkumné práce“, in 200 let České společnosti 

nauk: 1784-1984, ed. Jaroslav Purš (Praha: Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1985), 

438. 
139

 Milan Matouš, „Kdo je a není skutečným vědcem“, Rudé právo, 1. dubna 1970, 5. 
140

 Ladislav Hrzal a Radovan Richta, „Vývoj marxisticko-leninské filozofie, sociologie a vědeckého 

komunismu v ČSSR“, Filozofický časopis 23, č. 3 (1975): 370. 



 

38 

 

rozchodů se stranou tvořil právě falešný, nestranický přístup k celému procesu poznání 

společnosti a formování jejího vědomí.“
141

 Podle Richty měly revizionistické přístupy 

přímo vyvěrat „z falešné představy, že jedinec – vědec, filosof či sociolog, je 

samostatným, společností nepodmíněným subjektem, který suverénně obzírá celý svět, 

vytváří svobodně své kritické vědomí o něm a přitom rezignuje na kritické zkoumání 

svého vlastního postoje, svých vlastních východisek, předpokladů a odpovědnosti 

z hlediska zápasu protikladných společenských tříd současného světa“.
142

 

Ani v Polsku však nebylo vše černobílé a i když Ossowského pojetí vědy sdílela 

většina vědců, neznamenalo to, že by se nikdy neobjevovala prohlášení o tom, že věda 

je úzce spjata s politikou strany a že vědci musí pracovat v souladu s ideologií 

marxismu-leninismu. Podobné teze však nejčastěji zaznívaly z úst představitelů Polské 

sjednocené dělnické strany a objevovaly se na stránkách takových časopisů, jako byly 

například Nowe Drogi – stranický měsíčník PZPR. Na rozdíl od Československa se 

však objevovaly v „akademických“ publikacích v mnohem menší míře. 

1.4 Socialistický vědec 

V polské společnosti se vědci těšili poměrně velké autoritě. Podle Jana Kaczmarka bylo 

dokonce povolání vědeckého pracovníka Poláky nejvíce ceněné.
143

 Podobná situace 

byla také v Československu, zejména pak v šedesátých letech, kdy se „jména předních 

vědeckých pracovníků, zejména z ČSAV, (…) dostala do povědomí široké veřejnosti a 

představovala větší autoritu, než jména reprezentantů ,strany a vlády‘“.
144

 I když byla 

popularita vědců obou zemím, alespoň v šedesátých letech, společná, interpretace úlohy 

vědce v socialistické společnosti se v Československu a Polsku lišila. Polský vědec měl 

v koncepcích polských filozofů a sociologů jinou podobu, než měl mít „správný“ 

československý socialistický vědec.  

1.4.1 Polsko: vědec – člověk 

V Polsku, podobně jako v Československu, měl správný socialistický vědec teoreticky 

pracovat vždy „v kolektivu“. Tadeusz Kotarbiński, předseda Polské akademie věd 
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v letech 1957–1962, například v prosinci 1961 ocenil, že se již polská věda zbavila 

„kabinetně-individualistické koncepce vědce odtrženého ve své práci od ekonomického 

hlediska, koncepce donedávna ještě rozšířené, a zděděné od stereotypu filozofa 

klasického období a středověkého duchovního myslitele“.
145

 Jen o pár let později 

hovořil o individualismu ve vědě také Edward Gierek, ačkoliv zřejmě vycházel z jiných 

myšlenek, než byla Kotarbińského praxeologie: „Jestli v 19. století, a o to více pak ve 

století osmnáctém, se rozvíjela technika téměř výlučně díky objevům geniů, v dnešním 

období jejího růstu, nijak neumenšujíc roli významných jednotlivců, nejdůležitější 

výsledky vycházejí, za prvé – z dobře zorganizované spolupráce výzkumných kolektivů, 

za druhé – ze spolupráce představitelů řady vzájemně se doplňujících disciplín…“.
146

 

Přesto se ale i nadále přiznávala určitá role také jednotlivým výjimečným vědcům – 

„géniům“. Například Wiesław Banasiewicz připustil, že „věda hodně vděčí zvláště 

svým koryfejům, jejichž jména navždy vstoupila do dějin lidského poznání“.
147

 Mezi 

tyto koryfeje pak zařadil Aristotela, Koperníka, Galilea, Newtona, Descarta, Leibnize, 

Darwina, Marxe, Engelse, Lenina a Einsteina.
148

 

Právě spojením takových jmen jako Koperník, Lenin a Einstein měl vzniknout 

určitý kompromis v komunistickém pojetí vědy – zachovat polskou (Koperník) i 

světovou (Einstein) vědeckou tradici a to vše propojit s klasiky marxismu-leninismu (od 

poloviny padesátých let již bez Stalina). V komunistickém diskursu o vědě a vědcích 

navíc zůstal zachován odkaz na polskou povstaleckou tradici. Edward Gierek například 

označil za nejvýznamnější představitele polské vědy a kultury Koperníka, Marie Curie-

Skłodowskou, Chopina a „desítky jiných velkých Poláků“, kteří „vnesli neocenitelný 

vědecký, kulturní i duchovní vklad rozvoji celého lidstva“ i „desítky tisíc polských 

vlastenců a revolucionářů“, kteří „bojovali ,za naši a vaši svobodu‘“.
149

 

Propojování polských „velikánů vědy“ s vědou světovou však nebylo zcela 

harmonické a idylické, a například spojení Koperníka s Einsteinem nebývalo vždy 

žádoucí, a to zejména v době, kdy byl Einstein považován v Sovětském svazu za 

„idealistu“. Navíc měl Einstein údajně napsat, že „z pohledu teorie relativity je jedno, 

jestli se země točí kolem Slunce nebo Slunce kolem země“, čímž měla být zpochybněna 
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Koperníkova teorie, neboť z této perspektivy nebyl mezi ní a Ptolemaiovou teorií žádný 

rozdíl. Toto údajné znehodnocení Koperníkovy teorie pak bylo některými polskými 

vědci interpretováno jako Einsteinův útok na Koperníka.
150

 Jak upozornil Leopold 

Infeld, v Polsku to bylo velmi závažné obvinění, zejména kvůli existenci velmi silného 

kultu tohoto „největšího vědce všech dob“ a „velkého člověka“.
151

 

Důležitou roli v utváření socialistického pojetí vědce v Polsku hrála tradice 

studia vědy z meziválečného období. Mezi nejznámější teoretiky vědy meziválečného 

Polska patřil sociolog a filozof Florian Znaniecki, který na začátku čtyřicátých let 

publikoval ve Spojených státech knihu o sociální úloze vědců The Social Role of the 

Man of Knowledge.
152

 Znaniecki zde definoval několik typů vědců podle jejich přístupu 

k pravdě a způsobu vědecké práce. Prvním typem vědců byly „odhalovači pravdy“, což 

byli ti, kteří „v důsledku své intelektuální činnosti dospěli k racionálním zřejmostem, 

jistotě o faktech nebo pravdách“. Dalším typem byli „systematici“, kteří „začínají svou 

činnost od přijetí jistých pravd, a poté jim podřizují fakta, což vede k vytvoření doktrín 

považovaných za ekvivalent vědění“. Třetím typem vědců byli dle Znanieckého tzv. 

autoři drobných příspěvků (przyczynkarzy), kteří píší práce podle daného paradigmatu a 

tím získávají vědecké tituly. Odlišně k vědě přistupovali „bojovníci za pravdu“, kteří 

vyrůstají „v boji jedněch vědeckých škol s druhými, v boji o prvenství pro dané systémy 

vědy“. Pátou skupinu vědců tvořili „eklektici a historici vědy“, kteří také vyrůstají 

„v atmosféře boje škol“, ale „všímajíce si u představitelů různých škol částečné pravdy, 

nejsou bojovníky, jsou pouze erudovaní“. Posledním Znanieckého typem pak byli 

„rozsévači vědění, mezi kterými lze odlišit učitele – vychovatele a popularizátory 

vědy“.
153

 

Na rozdíl od československých textů o vědě, ve kterých se většinou objevovala 

definice jediného – správného socialistického vědce, polští autoři, zřejmě inspirovaní 

Znanieckým a dalšími teoretiky, neviděli „socialistického vědce“ jako jeden ideální typ, 

ale ve shodě s pozorovanou realitou se nebáli vytvářet další definice, včetně těch 

negativních, které by v ideální socialistické vědě neměly vůbec mít své místo. Polský 

kybernetik Marian Mazur tak například rozlišil dvě základní skupiny vědců: na jedné 

straně byli vědci-pionýři, dobrodruzi, riskující, umělci, kteří „boří uznané zákony a 
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vědecké teorie a vytváří nové“. Na druhé straně pak stojí vědci-klasici, mistři řemesla 

vědy, kněží střežící pořádek ve vědě. Zatímco podle klasiků jsou pionýři jen 

„pseudovědci“, pionýři zase vidí klasiky jako „nepřátele vědeckého pokroku“. A právě 

tento antagonismus mezi oběma skupinami byl pro Mazura základem rozvoje vědy.
154

 

Vedle těchto dvou základních skupin Mazur definoval ještě několik dalších typů vědců, 

například „vědce-stimulátory“ (či režiséry), kteří koordinují, řídí, ale sami nevynalézají, 

či „erudované vědce“ (kompilátory, kritiky), kteří hromadí a konfrontují cizí ideje.
155

 

Podobně na vědeckou komunitu nahlížel i sociolog vědy a antropolog Janusz 

Goćkowski, který dělil vědce na ty se „sklonem k vystupování v roli romantických 

buřičů“ a na ty, kteří se stali „rezignovavšími funkcionáři firmy“ aneb research workers 

o mentalitě white collars.
156

 Model Mazurových klasiků a pionýrů či Goćkowského 

romantických buřičů proti byrokratickým funkcionářům tak ne zcela zapadal do 

ideálního modelu socialistického vědce, když v něm měl každý vědec představovat 

pokrok a ideálně měli všichni pracovat v harmonickém kolektivu. 

1.4.2 Československo: sen o ideálním typu 

V meziválečném období se v Československu nikdo nezabýval pojetím vědce a jeho 

úlohou ve společnosti takovým způsobem, jako například Florian Znaniecki v Polsku. 

Neznamená to však, že by se tato otázka v Československu neobjevovala vůbec. 

Příkladem může být biolog a filozof Emanuel Rádl, který ve své publikaci Moderní 

věda: její podstata, methody a výsledky z roku 1926 připomněl dělení vědců podle W. 

Ostwalda na romantické a klasické typy či typologii H. Poincarého, který vědce dělil na 

analytické a názorové. Podle Rádla bylo také možné u vědců rozlišovat aristotelovský 

typ myšlení (systematicky logický) a platonovský (názorový). V neposlední řadě pak 

bylo podle Rádla možné rozeznávat vědecké typy podle národů (Francouzi jako 

analytický typ, Angličané jako názorový typ a Němci jako systematický typ).
157

 Úlohou 

vědců se zabýval mimo jiné také sociolog Arnošt Bláha, který vědcům („vědeckým 

lidem“) přisuzoval zásadní roli ve scelování společnosti. Věda totiž podle Bláhy měla 

implikovat „smysl pro fakta, pro reálno, pro zákonitost dění“. Vědci proto měli „ve 

všech dobách úniku od racionálna, skutečna, řádu a kázně, ve všech dobách zmatku, 
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nejistoty, sociální paniky, ve všech dobách, kdy se krvavě srazí nacionální nebo sociální 

antagonizmy, ve všech dobách, kdy davové emoce začnou sklánět rozumy, jako sklání 

vítr klasy obilného pole, snižoval jejich bystrost, vnímavost a zatemňoval je, ve všech 

dobách, kdy sociální skupiny začnou se nebezpečně rozdělovat a stavět proti sobě, ať už 

uvnitř sebe samých, ať už mezi sebou navzájem“, uplatňovat svou „sociálně scelovací“ 

a „sociálně pacifikační“ funkci. Z vědy a „vědeckých lidí“ tak měly vyzařovat „sociální 

klid a jistota“ a vědci se měli stát „ostrovem rozvahy, kam nedolehnou vlny různých 

nauk nenávisti, šlehy nebezpečných okamžitých vzplanutí“.
158

 

I když tento Bláhův článek mohl být v polovině šedesátých let otištěn 

v Sociologickém časopise, autoři většiny textů publikovaných po roce 1948 

v Československu nahlíželi na vědce poněkud jiným způsobem. „Správného 

socialistického vědce“ definoval například v knize Věda v socialistické společnosti 

předseda ČSAV František Šorm. Podle něj již vědec neměl být jen „pouhým 

specialistou, úzce zahleděným do své odbornosti, člověkem nepraktickým a často zcela 

izolovaným od světa, jak jej známe z buržoazní éry“, ale naopak „vynikajícím a 

všestranným odborníkem svého speciálního zaměření, avšak pravidelně i všestranně 

vzdělaným a politicky dobře orientovaným občanem, zajímajícím se živě o veřejné 

dění“.
159

 Proti Bláhovu modelu vědců a vědy jako „ostrovu“ tak Šorm postavil vědce 

spjatého se společností i s její politikou. Podobně jako Šorm viděl charakteristiku 

socialistického vědce mimo jiné slovenský historik vědy Ján Tibenský, podle kterého 

mezi nejdůležitější vlastnosti/aspekty vědeckého pracovníka měly patřit marxismus-

leninismus, nadání, vzdělanost (včetně jazykové) a pracovitost.
160

 

Pozdně normalizační charakteristiku vědce pak nastínil ve svém článku 

„Politická kultura současného vědeckého pracovníka“ v Sociologickém časopise 

Miloslav Formánek.
161

 Vědecký pracovník se podle něj měl „nejen podílet na tvořivé 

vědecké práci, na organizaci vědeckého procesu a na výchově mladé vědecké 

generace“, ale měl také aktivně bojovat „za prosazování socialistických ideálů“ a měl 

spojit „svůj život s výstavbou socialismu“.
162

 Formánek, odvolávajíc se zejména na 

sovětské autory, připomněl slova P. N. Čemodanova o tom, že „objektem odpovědnosti 
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vědy a vědců je, aby dostatečně propracované ideje byly včas odtrhovány od vědce a 

předávány výrobě, aby byli sami vědci do výroby vtahováni, aby se pravdivost 

vědeckých idejí ověřovala právě ve výrobě“.
163

 Podle Formánka totiž vznikala 

„harmonická osobnost socialistického vědce“ až ze souladu efektivnosti vědecké práce 

s politickou, morální a ideovou zralostí.
164

 Další často zmiňovanou charakteristikou 

správného socialistického vědce pak byl aktivní boj za mír a za „mírové využití 

vědy“.
165

 I v československém pojetí však měl socialistický vědec občas nějaké své 

chyby – „staré“ negativní rysy, jako například „samoúčelný platný akademismus 

v práci, nedocenění společenských potřeb, pohrdavý přístup k ideologické, politické a 

organizační práci, roztříštěnost úkolů, nezdravou ambicióznost, elitářství, vzájemnou 

nevraživost a vytváření skupinek“.
166

 

V Československu se však, na rozdíl od Polska, příliš neřešil vztah vědců k vědě 

jako takové, ale primárně byl vědec definován perspektivou vztahu ke společnosti a 

podle toho též vznikala jeho „typologie“: správný vědec se zajímal o politické dění a 

pracoval pro dobro společnosti, zatímco „buržoazní“ vědec byl od společnosti odpoután 

a pracoval izolovaně pro svůj prospěch. Československý socialistický vědec tak měl být 

jakýmsi „ideálním typem“ vědce podle marxisticko-leninského pojetí, zatímco v Polsku 

byl vědec vnímán více přízemně a realisticky, se svými klady i lidskými nešvary, které 

se často ukazovaly jako ne čistě „socialistické“ (typy vědců mohly být stejně tak 

aplikovatelné v kapitalistických zemích). A zatímco v Československu se hlavním 

referenčním rámcem definice vědce stala společnost, v Polsku to byla věda. 

Československý oficiální diskurs tak socialistického vědce idealizoval v souladu 

s marxisticko-leninskou doktrínou. Pro „reálnější“ dobovou podobu či typologii vědců 

je tak nutné sáhnout po neoficiálních textech. Například filozof Josef Cibulka 

z Filozofického ústavu Slovenské akademie věd ve svém dopise, který poslal 

v listopadu 1965 Igorovi Hrušovskému, zcela explicitně definoval dva typy vědců, 

charakteristické pro společenskovědní pracoviště: vědce pracující a vědce 

reprezentující: „Kdo publikuje, bývá kritizován, kdo jen reprezentuje, je jako bůh na 

Olympu, je nedotknutelný. Ač je idea, že společenskovědní vědec má být spolehlivým 

strážcem dogmat, už dávno zavržena, společenskovědní pracovníci, kteří byli právě 
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z tohoto důvodu vyzdviženi v době kultu osobnosti, mají stále velký vliv, a nechce se na 

nich tvůrčí práce“.
167

 

1.5 Plánování socialistické vědy 

Vladimír Procházka v časopise Teorie rozvoje vědy z roku 1979 definoval plánování 

jako projev „aktivního chování lidí, které je kvalitativně odlišné od reaktivního chování 

organismů nižšího vývojového řádu“.
168

 Plánování v oblasti vědeckého výzkumu pak 

dle něj mělo být „integrující činností, směřující k identifikaci tvůrčích a ostatních 

pracovníků vědecko-výzkumné základny s cíli vědeckotechnické politiky strany a státu, 

za účelem dosažení maximální celkové efektivnosti vědecko-výzkumné práce vzhledem 

k daným cílům socialistické společnosti“.
169

 Tento Procházkův text se nijak nevymykal 

dobovému diskursu normalizačního období, kdy panoval konsensus ohledně charakteru 

i cílů plánování ve vědě: plánování bylo dobré, nutné a sloužilo „socialistické 

společnosti“, což při odmyšlení ideologického nátěru znamenalo, že se věda musí 

podřizovat hospodářským potřebám země. Z perspektivy vědců a samotné vědy se na 

plánování většinou nenahlíželo. Ještě o desetiletí dříve se však plánování ve vědě 

stávalo tématem diskusí, ve kterých jedním z hlavních požadavků byla právě 

rehabilitace vnitřních potřeby vědy, především pak základního výzkumu. A takové 

diskuse se v šedesátých letech objevovaly nejen v Československu, ale také v Polsku. 

Zde však již byla v sedmdesátých a osmdesátých letech, na rozdíl od normalizačního 

Československa, otázka plánování vědy většinou odpoutána od ideologických hesel. 

1.5.1 Československo: Plán ve vědě splníme! 

Ačkoliv plánování, podobně jako například práce v kolektivu, bylo v komunistickém 

Československu nejčastěji chápáno jako atribut, který je vlastní až socialistické vědě, 

myšlenky plánování ve vědě lze nalézt již v období první republiky. Idea plánování 

vědy se tehdy objevovala zejména v technokraticky smýšlejících kruzích. 

Technokratické řízení společnosti bylo totiž neodmyslitelně spjato s plánovanou 

organizací práce. Vyjádřil to i T. G. Masaryk na konci roku 1919 ve svém dopise 

zakladatelům Masarykovy akademie práce (MAP): „Na vědeckém základě má býti 

vybudovaná nejvyšší výkonnost celého národa a státu; všecka prakse má být soustavně 
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vybudována na vědecké theorii, velký plán má vést všecky pracující a sjednocovat 

jejich úsilí v přesný pořádek a harmonii…“.
170

 Právě v MAP byl technokratický étos, 

tedy myšlenka, že má být hospodářství i celý stát řízen podle vědeckých a technických 

metod, úzce spjat s představou centrálního plánování, a to nejen v národohospodářské 

oblasti, ale také ve vědě.
171

 Patrně největším propagátorem plánování se pak za první 

republiky stal chemik, ekonom a sociolog Václav Verunáč, jenž razil heslo „Lepší 

špatný plán, než žádný!“
172

 Ke konkrétní realizaci centrálního plánování vědy však 

v meziválečném Československu nedošlo – proti této myšlence se tehdy totiž stavěly 

především vysoké školy.
173

 Socialistické Československo tak nemohlo navázat na 

konkrétní zkušenosti s plánováním vědy z meziválečného období, po roce 1948 se však 

neodkazovalo ani k prvorepublikovým technokratickým idejím a konceptům týkajícím 

se právě plánování. V komunistickém diskursu užívaný termín „kabinetní věda“ 

odkazoval mimo jiné i na to, že věda nebyla plánována ani koordinována, „její zaměření 

bylo zpravidla ovlivňováno osobními zálibami a zájmy vedoucích pracovníků 

příslušných ústavů“ a proto byla často „odtržena od potřeb skutečného života“.
174

 

Plánování ve vědě bylo vnímáno jako něco nového, co měl přinést teprve „Vítězný 

únor“.
175

  

Již od poloviny padesátých let se však začalo poukazovat na některé nedostatky 

v plánování, jako byl například „škodlivý formalismus“ či „koncepční a metodologická 

neujasněnost“.
176

 Upozorňovalo se též na potřebu lepší koordinace základního a 

aplikovaného výzkumu.
177

 Na konci padesátých let se tak v Československu stalo 

plánování ve vědě poměrně hojně diskutovaným tématem.
178

 Debaty vyvrcholily na 

mezinárodním sympoziu věnovaném právě otázce plánování vědy, které se konalo 
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v Praze v polovině září 1959.
179

 V té době se také začínalo na plánování nahlížet 

poněkud kritičtěji, i když zpočátku se jednalo spíše o kritiku umírněnou, ke které bývala 

připojována rovněž slova chvály na princip plánování jako takový. Předseda ČSAV 

František Šorm tak v roce 1962 vysvětloval, že „plánování vědy není faktorem 

omezujícím vědeckou činnost, ale metodou, která naopak pomáhá vědcům tím, že 

usměrňuje jejich pozornost na společensky nejvýznamnější úkoly a tím podstatně 

zvyšuje účinnost vědeckovýzkumné práce“.
180

 Také mikrobiolog Ivan Málek 

upozorňoval na to, že „ve vědě je třeba plánovat, má-li být zajištěn její úměrný rozvoj, 

má-li se věda uplatnit co nejúčinněji svými výsledky při budování socialistické a 

komunistické společnosti, i má-li věda mít zajištěny všechny hmotné i personální 

potřeby“.
181

 Šormova i Málkova slova tak nenechávala nikoho na pochybách o tom, že 

plánování ve vědě, ať už je jakékoliv, bude vždy ze svého principu potřebné a přínosné. 

Již v roce 1963 však František Šorm ve svém projevu na XVII. valném 

shromáždění ČSAV poukázal na možné nedostatky v plánování a zdůraznil některá 

specifika vědy jako objektu plánování: „Nesprávné tendence tu většinou pramení 

z dobrého úmyslu – ze snahy co nejvíce zjednodušit a zpřesnit metodiku perspektivního 

plánování. Z této snahy však někdy vyplývá nepřípustné zjednodušování složitých 

zákonitostí rozvoje vědy a cest vytváření nové techniky i jejich působení na 

společenskou praxi, vyúsťující až v požadavek – i když zatím většinou jen nesměle 

formulovaný – o plánování vědeckých objevů a jejich praktického využití v předem 

stanovených časových termínech. Někteří marxisticky málo vzdělaní plánovači by tak 

z vědy rádi vyloučili moment překvapivé objevnosti; tento rys však je a vždy bude 

neoddělitelným atributem vědeckého poznávání přírody a společnosti člověkem.“
182

 

Šorm dále ve svém projevu poznamenal, že většinu velkých objevů, jako například 

polovodiče či antibiotika, nebylo možné předpovědět, a proto mohou být výše zmíněné 

tendence v plánovací praxi škodlivé jak vědě, tak také hospodářství a kultuře. Na 

druhou stranu však nezapomněl připomenout oblíbenou frázi o tom, že „hlavní hybnou 

silou rozvoje vědy jsou a vždy budou společenské potřeby“, které musí být 

                                                 
179

 Ibid., 175. Srov. též O plánování ve vědě (Praha: Práce, 1960). 
180

 Koryta, „Věda a organizace“, 164. 
181

 Málek, Otevřené otázky naší vědy, 87. 
182

 František Šorm, „Vědecká práce a společnost. Z projevu na XVII. valném shromáždění ČSAV dne 11. 

4. 1963“, Vesmír 42, č. 6 (červen 1963): 143. Srov. Šorm, Věda v socialistické společnosti, 17. Naopak 

Ivan Málek ve své knize Otevřené otázky naší vědy označil tvrzení, že „výsledky vědy nelze naplánovat“ 

za „demagogické konstatování“. Srov. Málek, Otevřené otázky naší vědy, 87. 



 

47 

 

„uspokojovány na základě plánování rozvoje vědy i výzkumné a vývojové činnosti“.
183

 

Šorm se tak dotknul důležité otázky vztahu základního a aplikovaného výzkumu. 

Plánování aplikovaného výzkumu a jeho podřizování se hospodářským úkolům bylo 

vnímáno víceméně jako samozřejmost, o badatelském výzkumu se však v šedesátých 

letech v Československu v souvislosti s plánováním diskutovalo více. Československá 

akademie věd měla totiž primárně rozvíjet především základní výzkum, i když jejím 

úkolem měla být rovněž „součinnost při převádění výsledků vědeckého bádání do 

praxe“.
184

 Vzhledem k tomu, že do diskusí veřejně vstupovali nejčastěji představitelé či 

pracovníci ČSAV, debaty o plánování ve vědě se proto točily převážně kolem otázky 

základního výzkumu. 

Teze o řízení vědy, které František Šorm v šedesátých letech formuloval, se 

velmi podobaly technokratickým idejím, i když tak samozřejmě nebyly nikdy nazvány. 

V socialistickém diskursu byl pojem „technokracie“ tabu, a vyslovován byl pouze 

tehdy, pokud byl zároveň kritizován. Technokracie byla totiž vnímána jako „buržoazní“ 

a „kapitalistická“ americká koncepce, která popírá existenci třídního boje, marginalizuje 

třídně-výrobní vztahy a popírá historickou roli dělnické třídy. Šorm, podobně jako 

technokraté, kladně oceňoval „stále rostoucí účast vědců při vlastním stranickém a 

státním zřízení“, neboť „vědečtí pracovníci tu mohou významně přispět nejen svými 

speciálními znalostmi, ale i perspektivností a komplexností svého myšlení, pramenícími 

z vlastních metod jejich práce, a v neposlední řadě i svým nadšením a odhodláním 

k překonávání překážek“.
185

 Podobné vyznění měl také článek filozofa Arnošta 

Kolmana, který vyšel v květnu 1968 v Rudém právu. Podle Kolmana měli společnost 

„po technické stránce“ řídit „odborníci-profesionálové“, využívající „všechny moderní 

vědecké prostředky“ jako např. sociologické výzkumy, kybernetické matematické 

modely či statistiku. Tím se měla „ryze politická“ stránka řízení zbavit „diletantismu“ a 

měla se omezit „subjektivistická společensky neúčelná rozhodnutí“.
186

 Kolman ve svém 

textu ale zároveň varoval „před nedorozuměním, před pokusy chápat to, co zde bylo 
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řečeno ve smyslu technokracie“.
187

 Ve druhé polovině šedesátých let tak došlo 

k částečné renesanci technokratických myšlenek, což bylo dáno nejen liberalizací, ale 

také snahou vyhnout se v budoucnosti deformacím ve vědě i v politice, tak jak k nim 

docházelo v období tzv. kultu osobnosti (mičurinismus a lysenkismus v biologii, 

odmítání sociologie a kybernetiky apod.). Technokratické ideje pak ovlivňovaly také 

debaty o plánování vědy, neboť de facto zpochybňovaly imperativ potřeb socialistické 

společnosti jako jediný určující směr vývoje vědy. Věda a společnost měly na sebe totiž 

působit obousměrně – věda měla nejenom „sloužit“ socialistickým potřebám, ale 

zároveň měla pomáhat společnost řídit. 

Dalším významným vědcem, který ve druhé polovině šedesátých let vstoupil do 

debaty o plánování ve vědě, byl Otto Wichterle. Slavný vynálezce kontaktních čoček 

zpochybňoval především podřízení badatelského výzkumu potřebám hospodářství: 

„Výzkum na akademické úrovni se nemůže řídit tím, co si v detailu objedná praxe – to 

by podvázalo základní výzkum, který musí být originální. A má-li být originální, musí 

jít novými cestami a někdy i za neznámými cíli. Jestliže dojde k cíli, který nebyl 

očekáván – což se často stává, bývají zrovna takové cíle originální a nejrentabilnější.“
188

 

V dubnu 1968 pak Wichterle v Literárních listech odsoudil dosavadní systém plánování 

a kritizoval, že „rozvoj vědy byl řízen víc, než bylo nezbytně nutné“.
189

 Podle 

Wichterleho totiž má věda „pozoruhodnou vlastnost, že roste sama a že vyrůstá nejlépe 

a nejzdravěji, když ji nikdo nemodeluje. Je ji nutno dodávat živnou půdu a pěstovat ji 

s rozvahou zkušeného zahradníka, který si nebere do hlavy, že všechno musí růst přesně 

podle jeho představ nebo představ jeho pánů. Na malé zahrádce, jakou je naše země, si 

nadto nemůžeme dovolit, pěstovat vedle sebe násilím všechno, ale jenom co se na její 

půdě dobře daří.“
190

 

Podobné myšlenky rozvinul také teoretik vědy Ladislav Tondl ve svém konceptu 

relativní autonomie vědy, podle kterého měla být činnost vědců „v jistém smyslu 

uzavřena vnějším vlivům, a v jiném smyslu otevřena vnějším vlivům. Uzavřena potud, 

pokud jde o neodborné, administrativní a voluntaristické vměšování do meritorních 

problémů vědy (…), otevřena potud, pokud jde o společenské stimuly a objednávky, 

pokud jde o možnost společnosti a veřejného mínění kriticky posuzovat poměry uvnitř 
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vědecké pospolitosti.“
191

 Podle Tondla měla být věda řízena tak, aby to prospívalo jak 

společnosti, tak také „vědě samé“. Vědci totiž měli mít „co nejširší pole pro hledání 

nových cest, nových směrů a metod, bez ohledu na to, zda je daná společnost objednává 

či nikoliv“.
192

 Tondl tedy rozlišoval dva typy „objednávek“: společenské, resp. 

objednávky s původem mimo sféru vědy (z nich pak mělo vycházet plánování) a tzv. 

vnitřní zakázky, tedy úkoly plynoucí ze samotného vývoje vědeckého poznání (zejména 

otázky základního výzkumu).
193

 Dosavadní systém plánování vědy podle Tondla vznikl 

v období stalinismu, proto se vyznačoval „direktivně centralistickými metodami 

společenského zřízení“ a vyžádal si „vytvoření nákladného byrokratického aparátu, 

který někdy může skutečně tvůrčím vědcům nejen pomáhat, ale i škodit“.
194

 Požadavek 

větší svobody ve vědeckém bádání i kritika „byrokratické reglementace vědy“ pak byly 

formulovány mimo jiné v Akčním programu ČSAV z dubna 1968.
195

 

Skepticismus ohledně plánování ve vědě se objevoval v období pražského jara 

také na Slovensku. Ve slovenské Pravdě z 21. června 1968 například sociolog Róbert 

Roško ze Slovenské akademie věd zkritizoval byrokratický systém organizace vědy, ve 

kterém se vědci nemohli svobodně a demokraticky projevit, neboť vítězila falešná 

představa o tom, že „pravda je daná a že celý úkol spočívá v tom, jak ji co nejrychleji 

dostat do lidských hlav“. Podle Roška právě z této falešné představy vycházel systém 

plánování vědy, „který byl otrockou kopií plánování na jiných úsecích lidské aktivity, 

ačkoliv ve vědě, na rozdíl od těchto úseků, není možné předpovídat ani výsledky 

činnosti (v opačném případě by byla věda zbytečná), ani čas, který je potřebný na 

získání těchto výsledků“.
196

 Roško tedy, podobně jako Šorm s Wichterlem, upozorňoval 

na specifičnost vědy, kterou si podle něj „plánovači“ ne vždy plně uvědomovali. 

Normalizace ale kritické hlasy vůči systému plánování umlčela. Plánování se 

opět stalo všelékem na všemožné nedostatky a problémy ve vědě. Takový recept vědě 

naordinoval například Karel Löbl, podle kterého měl být jednotný plán vědy a výzkumu 

pro celé Československo řešením „současné nízké efektivnosti naší výzkumné a 

vývojové základny“.
197

 Údajné neplnění plánu se navíc stávalo záminkou pro kritiku 

vědeckých pracovníků a jejich činnosti během pražského jara. Filozof Josef Cibulka si 
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například v dopise z prosince 1970 stěžoval Igorovi Hrušovskému, že s ním ředitel 

Filozofického ústavu Slovenské akademie věd Ján Bodnár nechce uzavřít novou 

smlouvu s tím, že „jsem prý na nějaké stranické schůzi negativně hodnotil minulost (v r. 

1968), a že prý neplním pracovní plány“.
198

 Nedostatečná kontrola plnění plánů se pak 

v projevu Gustáva Husáka dokonce stala jednou z příčin pražského jara: „Oblast 

vědeckých výzkumných ústavů i vysokých škol silně poznamenal vliv pravicových 

oportunistů a antisocialistických sil a některé z nich byly přímo centry tohoto 

rozvratného působení. K tomu přispíval také uvolněný pracovní režim, nepatrná 

kontrola plánů a výsledků práce jednotlivců i kolektivů.“
199

 Podobnou myšlenku 

vyjádřil mimo jiné také Vladimír Novák v časopise Teorie a metoda. Plánování vědy 

v šedesátých letech označil za tzv. registrační plánování, které podle něj mělo být 

„poplatné pseudoliberalistickým tendencím“ – plán byl podle Nováka tehdy pouhou 

„registrací námětů, které si často nahodile, bez dostatečné přípravy a bez přihlédnutí 

k společenským potřebám i daným možnostem určovala jednotlivá pracoviště sama, 

přičemž pohnutkou byly někdy spíše sobecké konkurenční zájmy pracovišť i silných 

jedinců než zájmy celospolečenské nebo zájmy dalšího rozvoje vědy“.
200

 Novák poté, 

zřejmě inspirován marxistickou dialektikou, nastínil podobu ideálního socialistického 

plánování ve vědě: plán podle něj totiž měl být „pevný a současně pružný, hospodárný a 

velkorysý, reálný a perspektivní, vycházet ze současnosti, ale být zaměřen do 

budoucnosti a být prodchnut marx-leninským přístupem, pojetím i zaměřením“.
201

 

Otázka plnění plánů se však v Československu nevztahovala pouze 

k retrospektivnímu hodnocení vědeckých pracovníků, ale měla se stát důležitým prvkem 

kontroly i do budoucnosti. Nejednalo se pouze o kontrolu formální – vědci jen 

s obtížemi mohli pracovat na jiných tématech než těch, které byly schváleny a 

naplánovány.
202

 I v sedmdesátých letech se ale stále objevovala kritika některých 

aspektů plánování, a to mimo jiné i na půdě předsednictva ÚV KSČ. Poukazovalo se 

například na fakt, že si „společensky důležité plánované státní úlohy řešitelé svévolně 

                                                 
198

 ÚA SAV, f. Igor Hrušovský, kr. 8, IVA, inv. č. 140, Dopis J. Cibulky I. Hrušovskému, 9. 12. 1970. 
199

 Gustáv Husák, Vybrané prejavy (Bratislava: Pravda, 1972), 259–60. Cit. dle „Politik, štátnik a 

mysliteľ. Generálny tajomník KSČ s. Gustáv Husák 60-ročný“, Filozofia 28, č. 1 (1973): 3. 
200

 Vladimír Novák, „Zkušenosti, zásady a perspektivy plánování výzkumu“, Teorie a metoda 4, č. 2 

(1972): 24. 
201

 Ibid., 30. 
202

 Michael Voříšek a Zdeněk R. Nešpor, „Organizační zázemí akademického života“, in Zdeněk R. 

Nešpor a kol. Dějiny české sociologie (Praha: Academia, 2014), 308. 



 

51 

 

upravují“, že plánování stále trpí „značným formalismem“ nebo že administrativa 

spojená s plánováním je „složitá a těžkopádná“.
203

 

1.5.2 Polsko: „Voják se musí přizpůsobit uniformě“ 

Princip plánování ve vědě byl v Polsku oficiálně vyhlášen na I. sjezdu polské vědy 

v roce 1951. Již na konci padesátých let však Tadeusz Kotarbiński, tehdejší předseda 

Polské akademie věd, ocenil realizaci tohoto principu spíše kriticky, když konstatoval, 

že „Polská akademie věd částečně selhala v plánování a koordinaci výzkumu 

v národním měřítku“.
204

 Kotarbiński ve svém projevu, který zazněl před valným 

shromážděním Polské akademie věd v červnu 1959, navíc kladně hodnotil změny po 

roce 1956, kdy „státní moc nejenom dovolila vědcům vyjádřit své názory ke všem 

problémům života a vědy, ale navíc, a stále častěji, nás [vědce] žádá o názor“.
205

 

Navzdory kritikám byrokratizace i přes liberalizaci vědecké práce od druhé 

poloviny padesátých let však zůstal princip plánování v polské vědě nadále propagován. 

Ospravedlněn měl být v očích vědců údajnou staletí trvající historickou tradicí – 

plánování nebylo v polské interpretaci pouze jedním z aspektů socialistického pojetí 

vědy, ale bylo vnímáno jako něco přirozeného a ne nutně spjatého se socialismem. Mělo 

být vepsáno v polské vědecké tradici a nikoliv novinkou nastolenou po roce 1945, jak 

bylo většinou plánování interpretováno v Československu. Historik vědy Eugeniusz 

Olszewski například viděl počátky plánování ve vědě již u Francise Bacona, konkrétně 

pak v jeho plánu Šalamounova domu v Nové Atlantidě, na který o půl století později 

navazovali zakladatelé anglické Královské společnosti. „Reálný plán vědeckého 

výzkumu“ pak podle Olszewského v té době stavil před Francouzskou akademii věd i 

Colbert.
206

 Olszewski dále poukázal na to, že také v Polsku je již dlouholetá tradice 

plánování, neboť Varšavská společnost přátel vědy (Towarzystwo Warszawskie 

Przyjaciół Nauk), která vznikla na začátku 19. století, se mimo jiné snažila vytyčovat 

směry výzkumné činnosti.
207

 Zatímco tedy v Československu bylo plánování ve vědě 

vnímáno jako nový prvek socialistické vědy, v Polsku se jeho přítomnost hledala 

v polských i světových dějinách s cílem daný systém plánování legitimizovat a zasadit 
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ho do širšího kontextu. Československo a Polsko tak měly odlišný přístup k legitimizaci 

tohoto socialistického výdobytku: v Československu mělo být plánování dobré, protože 

bylo nové, zatímco to, co bylo staré, bylo (většinou) špatné, zatímco v Polsku bylo 

dobré to, co již mělo svoji tradici. 

Od poloviny šedesátých let, podobně jako v Československu, se také v Polsku 

začaly množit kritické hlasy vůči plánování ve vědě. Již na začátku roku 1964 předseda 

Polské akademie věd Janusz Groszkowski napodobil svého předchůdce, když veřejně 

kritizoval „plány, co zůstávají pouze na papíře“ a navrhoval „zasvěcení vědců do 

hospodářských potřeb“.
208

 O rok později pak na plenárním zasedání PAN byla ještě více 

zdůrazněna potřeba rozlišení administrativního a vědeckého plánování.
209

  

Jedinečným pramenem k charakteristice postoje samotných vědců k plánování 

vědy v období poloviny šedesátých let byly výsledky ankety, kterou uspořádal v roce 

1965 polský týdeník Polityka. Redakce týdeníku připravila pro polské vědecké 

pracovníky anonymní anketu s otázkami týkajícími se stavu polské vědy i podmínek 

vědecké práce. Výsledky ankety zajímaly i Ústřední výbor PZPR, který dostal texty 

došlých dotazníků k dispozici. Podle komentáře funkcionáře ÚV PZPR dominoval ve 

výpovědích dotázaných vědců „kritický tón, a dokonce značně zlostný, obzvláště co se 

týče současného systému plánování“,
210

 zároveň se však v komentáři PZPR 

upozorňovalo na to, že „velká část kritiky je opodstatněná a týká se nejenom nejvíce 

napadaného systému plánování, ale také pracovních podmínek vědců a metod řízení 

vědy“.
211

 Postoj vědeckých pracovníků k systému plánování může ilustrovat například 

výpověď vedoucího jednoho z oddělení PAN, který v anketě uvedl: „U nás se vůbec 

věda neplánuje. (…) Plán plánu a práce práci, protože naše, jakož i jiná oddělení, dělají 

prostě to, co je zajímá, to, na co mají kádry, aparaturu i na co jsou pracovně připraveny. 

(…) Kromě toho naše plány, jakož i jejich výsledky, zdá se, nikoho nezajímají. 

V každém případě žádné stopy tohoto zájmu vidět nejsou“.
212

 Jiný vědecký pracovník 

Polské akademie věd – historik – pak kritizoval například přílišnou podrobnost plánů, 

absenci koordinace mezi jednotlivými odděleními, nerealizovatelnost některých plánů či 
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fakt, že se v přípravách plánů nezohledňují specifika vědy a plánování vědy doslova 

nazval „noční můrou“.
213

 

Kritické hlasy vůči systému plánování vědy zaznívaly i veřejně. Například 

chemik Zygmunt Kozłowski upozorňoval, že se dosud nepodařilo „vypracovat vhodné 

metody pro plánování vědeckého výzkumu“, a že „všechny dosavadní metody 

plánování opírající se o různé formuláře se ukázaly jako zbytečná ztráta času“, když 

„podstata nespočívá v tématu, ale v obsahu, metodách a úrovni práce, její poctivosti, 

zajímavosti atd.“
214

 Kritizována byla i délka plánů, například podle polského filozofa 

Narcyze Łubnického nemělo plánování na období dvaceti let „žádné opodstatnění“, 

když „v naší době nezvykle rychlých změn jak v technice, tak i v myšlenkovém světě 

může být předmětem vážnějšího plánování maximálně pětileté období“.
215

 Kritici 

plánování dále poukazovali na tvůrčí aspekty vědecké práce, které lze jen těžko do 

plánu zahrnout. Historik Tadeusz Manteuffel například upozornil na to, že je sice možné 

stanovit konkrétní téma výzkumu, nelze ale předpovědět ani výsledky ani termín jeho 

ukončení: „Tvůrčí činnost historika z určitého pohledu připomíná práci umělce. Mnoho 

záleží od psychických dispozic autora. Je sice možné si práci připravit, sebrat potřebné 

materiály, ale pokud k tomu chybí tvůrčí impuls, ta, poeticky řečeno, boží jiskra, práce 

se brzdí. Tyto těžkosti plánování vědeckého výzkumu by si měli uvědomit všichni, kteří 

k tomuto problému přistupují byrokratickým způsobem.“
216

 Na přílišnou byrokratizaci 

včetně administrace spojené s plánováním upozorňoval také polský fyzik a chemik 

Włodzimierz Kołos. Podle Kołose byly důsledky přemíry administrace viditelné 

v situaci, když se potkali dva vědci, kteří mohli být dokonce i ze stejného oboru. 

Nehovořili totiž většinou o své vědecké práci, ale o „didaktice, plánování, zaopatření 

atd.“
217

 

Těžkosti s plánováním vylíčil také ve své knize Historia naturalna polskiego 

naukowca kybernetik Marian Mazur: „Data by neměla vyplývat z plánu, ale plán by měl 

vyplývat z dat. Jak pověděl jistý kaprál rekrutům stěžujících si na to, že jim byly 

přiděleny příliš krátké nebo příliš dlouhé kalhoty – ,Voják se musí přizpůsobit 

uniformě!‘“
218

 Kvůli systému plánování se pak podle Mazura ve vědeckých ústavech 

stával prosinec doslova „apokalyptickým“ či „sakramentálním“ měsícem. Nakonec se 

                                                 
213

 Ibid., k. 7. 
214

 Kowalewski, Nauki społeczne a rozwój społeczny, 201. 
215

 Ibid. 
216

 Ibid., 202. 
217

 „Nauka na wagę postępu“, 133. 
218

 Mazur, Historia naturalna polskiego naukowca, 74. 



 

54 

 

práce vědců schvalovaly, nikoho ale nezajímal jejich obsah: „Podobně jistý vědec byl 

připraven vsadit se, že kdyby odevzdal práci, jejíž celý text, s výjimkou titulní strany, 

by byl jen poslepovaný z článků z novin, nikdo ve vedení ústavu ani na ministerstvu by 

si toho nevšimnul. Je to možná nadsázka, ale osobně bych se bál riskovat svoji sázku 

proti tomuto vědci, kdyby chtěl svůj zlomyslný vtip skutečně zrealizovat (je přece 

známé, že v období, kdy se do žádného ministerstva nebylo možné dostat bez 

propustky, jistý novinář křížem krážem prošel jedno průmyslové ministerstvo na 

propustku vystavenou na ,Julia Césara, ve věci katapultu‘.“
219

 

Mazur poukázal také na „geniální“ metodu plánování ve vědeckých ústavech 

inspirovanou ze zahraničí, která zaručovala každoroční úspěšné splnění plánu: 

„V jistém roce se naplánovalo velmi obecně zformulované téma a z něho se vydělovala 

část, která mohla stanovit vlastní téma. Ačkoliv bylo dílčí téma již vyřešené, umístilo se 

do plánu na příští rok. Po celý rok pak ležela práce spokojeně ve skříni, zatímco se 

pracovalo na novém tématu, aby se mohl zařadit do plánu v následujícím roce atd. Této 

metodě nechybělo množství kladů – vědec, který tak pracoval s ročním předstihem, měl 

zaručený úplný klid, nemusel se zpovídat plánovačům z termínů jednotlivých etap, a co 

je nejdůležitější, mohl v případě potřeby dokončit řešení projektu v následujícím, tedy 

v ,naplánovaném‘ roce. Fakticky se jednalo o vyřešení plánovaného tématu ještě před 

jeho definováním.“
220

 Že se tehdy jednalo o běžnou praxi na vědeckých pracovištích, 

potvrzuje i Karolina Targoszová, která působila v Ústavu dějin vědy Polské akademie 

věd: „Tlaky na přesné plánování práce, která se pak musela vykazovat v absolutní shodě 

s tím, co bylo předtím naplánováno, nastaly teprve v 70. a 80. letech, když jsem už byla 

samostatným pracovníkem. A tehdy, jak si pamatuji, profesor Waldemar Voisé správně 

radil, aby se plány vytvářely podle již hotových prací a pracovalo se dále v předstihu 

nad těmi následujícími.“
221

 Tuto metodu plánování, přinejmenším podle vzpomínek 

Marcina Kuly, využívali také pracovníci Historického ústavu PAN. Oblíbené zde bylo 

také zařazování do plánu takových činností, jako bylo například „sbírání materiálů“, 

neboť se v případě humanitních věd v tomto ohledu jednalo o „nikdy nekončící a 
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obtížně verifikovatelný proces“. Historik Jerzy Jedlicki se pak podle Kuly snažil na 

jeden kvartál naplánovat dokonce „myšlení“, to už mu však neprošlo.
222

 

Podle Mariana Mazura se vědci uchylovali také k jiné strategii – snažili se 

dosáhnout toho, aby bylo samo definování témat a problémů součástí plánu, a 

navrhovala se proto témata jako „Analýza možností získání…“, „Výzkum možností…“ 

atd. Tato strategie ovšem narážela na odpor plánovačů, protože v jejich očích byl čas 

určený na rozpoznání problému ztrátou, či téměř zneužitím ze strany vědce: „Znám 

případ, když si vědec na úvodní téma nechal do plánu vepsat 400 hodin, což ale bylo 

uznáno za natolik skandální, že to vedlo až k intervenci ředitele ústavu a jeho 

,vědeckého‘ zástupce – jeden přes druhého prohlašovali, že na to stačí 200 hodin, 

protože přesně tolik právě vepsal do plánu jiný vědec na jiný problém. Argument, že 

problém se od problému liší, nevzali na vědomí.“
223

 

I když se v Polsku sedmdesátých let, podobně jako v předchozí dekádě, 

objevovala kritika systému plánování ve vědě poměrně často, neznamenalo to, že by 

byly zcela umlčeny hlasy, které plánování naopak propagovaly. Zejména ve stranickém 

diskursu byla potřeba plánování nadále zdůrazňována. Hlavním argumentem měl být 

fakt, že Polsko není schopné, vzhledem ke svému ekonomickému a lidskému 

potenciálu, realizovat bádání ve všech oblastech vědy se stejnou intenzitou a musí si 

proto stanovit pro jednotlivá období priority, a to jak pro základní výzkum, tak i pro 

aplikovaný.
224

 Svou roli hrál, podobně jako v československém případě, rovněž 

ideologický argument: vědecký výzkum měl být spojen se životem, s potřebami národa 

i státu.
225

 V Polsku se ale nikdy nestalo plánování ve vědě prostředkem kontroly 

v takové míře, jako tomu bylo za normalizace v Československu a zejména se zde o 

něm mohlo psát takovým způsobem, který by byl v Československu v té době 

nemyslitelný. 

1.6 „Vědeckotechnická revoluce není žádná idyla“ 

V souvislosti se zhoršující se ekonomickou situací v Československu na přelomu 

padesátých a šedesátých let se začalo vedení KSČ více zabývat otázkami rozvoje vědy a 
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techniky. V roce 1965 tak mimo jiné zahájil svou činnost mezioborový tým při 

Filosofickém ústavu ČSAV, který měl za úkol zkoumat „společenské a lidské 

souvislosti vědecko-technické revoluce“, a v jehož čele stanul filozof a sociolog 

Radovan Richta. Mezioborový tým, ve kterém byli vedle filozofů a sociologů například 

také ekonomové, psychologové, historici, urbanisté i zástupci dalších oborů,
226

 

pracovníci ČSAV, vysokých škol i státních a stranických orgánů,
227

 pak vydal v roce 

1966 ve své době přelomovou knihu Civilizace na rozcestí, která se dočkala ještě 

několika dalších vydání i překladů nejméně do dvanácti jazyků.
228

 Publikace si dle 

úvodních slov Františka Šorma kladla za cíl „podat pokud možno syntetický obraz 

vědecké a technické revoluce na pozadí střetávání dvou společenských soustav a 

zároveň vyjasnit způsoby řešení společenských soustav, jež jsou s ní nezbytně 

spojeny“.
229

 Konkrétně se pak autoři zabývali mimo jiné soudobými změnami ve 

výrobních poměrech, v práci i vzdělávání, ve způsobu života či v postavení vědy – 

snažili se o teoretické objasnění „vznikajících převratů na půdě výrobních sil“ včetně 

„jejich společenských a lidských souvislostí“.
230

 

Ačkoliv se Civilizace na rozcestí dočkala poměrně širokého ohlasu a Richta byl 

díky svým oceňovaným empirickým analýzám
231

 na Západě řazen (z odborného, nikoliv 

ovšem ideologického hlediska) po bok takových autorů zabývajících se koncepcemi 

postindustriální společnosti, jako byli například Daniel Bell či Alain Touraine,
232

 

neznamenalo to, že by se československému pojetí vědeckotechnické revoluce kritika 

zcela vyhýbala. Nejčastěji byla kritizována zejména terminologická vágnost samotného 

pojmu „vědeckotechnická revoluce“ (VTR) či utopická dimenze marxistického 

programu, ačkoliv ta nebyla v Civilizaci na rozcestí tolik zdůrazňována, jako 

v některých Richtových dalších textech.
233

 

Ještě v období pražského jara se například Karel Kosík vyjádřil ke konceptu 

vědeckotechnické revoluce značně skepticky, když jej označil za „mystifikaci, která 
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zakrývá skutečné problémy moderní vědy, moderní techniky a moderní (socialistické) 

revoluce“.
234

 Podobnou kritiku později vyjádřil ve svých pamětech Arnošt Kolman, 

který sice na Civilizaci na rozcestí ocenil její „pozoruhodný materiál“, za hlavní 

nedostatek publikace však označil zobrazení vědeckotechnické revoluce jako všeléku i 

pojetí, podle kterého měla vědeckotechnická revoluce „jaksi automaticky“ vést ke 

komunismu.
235

 Ze sociologických pozic pak Richtovo pojetí VTR kritizovali Pavel 

Machonin a Bohumil Jungmann, kteří mu vyčítali například nedostatečné zohlednění 

sociální stratifikace, skupinových zájmů či to, že „neverifikovaně reprodukuje 

ideologické postuláty o budoucím vytváření souhrnné dělnické třídy“.
236

 

V samotné Civilizaci na rozcestí autoři konkrétní definici VTR nepřinesli, 

pokusy o vymezení tohoto fenoménu se však objevovaly v pozdějších československo-

sovětských pracích o vědeckotechnické revoluci. V té době však již byl koncept 

rozvíjen zejména s ohledem na tzv. program budování rozvinuté socialistické 

společnosti, který byl vyhlášen na 14. sjezdu KSČ v roce 1971. Správné pochopení 

vědeckotechnické revoluce a využití jejích průvodních jevů tak mělo socialistickému 

Československu i dalším zemím sovětského bloku zajistit nejen hospodářský, ale 

například také technologický rozvoj. Zároveň mělo umožnit „předehnat“ západní země, 

neboť kapitalismus měl být s vědeckotechnickou revolucí neslučitelný. Kolektiv autorů 

podepsaných pod publikací Člověk – Věda – Technika z roku 1973 tak definoval 

vědeckotechnickou revoluci následovně: „Vědeckotechnická revoluce je zásadní 

přeměnou vědy a techniky, jejich systému a společenských funkcí, která vede 

k univerzálnímu převratu ve struktuře a dynamice společenských výrobních sil ve 

smyslu změny úlohy člověka v soustavě výrobních sil na základě komplexního 

technologického uplatnění vědy jako bezprostřední výrobní síly, pronikající do všech 

složek výroby a přetvářející věcné podmínky lidského života. Svou podstatou je 

vědeckotechnická revoluce spjata se zákonitostmi epochy přechodu od kapitalismu ke 

komunismu, je jim podřízena, je složkou tohoto globálního procesu v tom smyslu, že 

historicky připravuje materiálně technické předpoklady pro komunistickou společnost a 

že je ji možno plně realizovat a využít pouze v socialismu.“
237

 Zjednodušeně pak mohla 
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být podle autorů VTR definována jako „principiální kvalitativní přeměna výrobních sil 

na základě splývání vědecké a technické revoluce a přeměny vědy v bezprostřední 

výrobní sílu“,
238

 která je „zákonitým a nutným jevem právě v epoše přechodu od 

kapitalismu ke komunismu“.
239

 Definice a pojetí VTR se však lišily text od textu, a 

často docházelo k různým interpretacím tohoto pojmu i v rámci jedné publikace. 

I přes svou nejednoznačnost se pojem vědeckotechnická revoluce objevoval 

v československých textech zabývajících se (nejen) vědou velmi často, stal se určitou 

mantrou, bez které se, podobně jako bez dovolání se Marxe a Lenina, nešlo obejít. Tím, 

že se VTR objevovala takřka všude a dost často s ní bylo nakládáno velmi povrchně, 

stalo se její vzývání „dokonale vyprázdněným klišé“.
240

 O tehdejší „popularitě“ VTR 

svědčily i dobové československé filmy – nejen, že věda byla velmi oblíbeným 

motivem filmů, jako například v Jáchyme hoď ho do stroje („Do vaší obce zavítala 

věda“, „Doba kartářek, papoušků a věštkyň je ta tam“, „Tohleto je vědecký, to je 

z počítače, to je za patnáct korun“),
241

 ale dokonce i filmovým postavám byla do úst 

vkládána hesla o VTR. Vlastimil Brodský se tak může ve filmu Hodíme se k sobě, 

miláčku…? podivovat nad nápadem Stelly Zázvorkové věštit z karet: „Věřit kartám? 

V době vědeckotechnické revoluce?“
242

 

V Polsku bylo vůči konceptu VTR mnoho filozofů spíše skeptických, zároveň se 

ale i zde stal v sedmdesátých letech tento koncept velmi módním. Potvrzují to mimo 

jiné slova Józefa Piłatowicze z roku 1974 o tom, že „v poslední době je ambicí každého 

vydavatelství publikace o VTR“.
243

 Proti kultu VTR vystupoval poměrně ostře 

například polský filozof (žijící ovšem v té době již v emigraci) Henryk Skolimowski. 

V současném Polsku podle něj panoval „kult pan-technicismu“, tzn. „kult automobilů, 

umělých hmot, zprůmyslňování za každou cenu“.
244

 Skolimowskému naopak chyběla 

polská humanistická tradice vědy, kterou zastiňovala právě nově budovaná tradice 

VTR: „Kde jsou polští učení sociologové, filozofové, historici, kteří by varovali národ, 
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že technologický rozum je pouze jednou z forem rozumu, odcizil se lidskému poutu, a 

stal se nyní, tzn. ve druhé polovině 20. století, patologickou formou rozumu?“
245

 

Skepticismus ohledně československo-sovětského pojetí VTR byl patrný také 

v některých recenzích publikovaných v polských časopisech. Například Eugeniusz 

Olszewski a Lech Zacher v recenzi na již zmiňovanou knihu Člověk – věda – 

technika
246

 kritizovali, že autoři recenzované publikace se vůbec nezmiňují o pohledech 

představitelů západních komunistických stran, o důsledcích VTR pro kapitalistické 

země píší jen to, že vede k antagonistickým rozporům, v knize je několik odlišných 

definic a pojetí VTR, autoři neodpovídají na otázku, čím se marxismus podílí na VTR, 

stírají se u nich hranice mezi tím, co skutečně je a tím, co by mělo být apod.
247

 

V recenzi na stejnou publikaci (ovšem již v polském překladu
248

) dospěl Józef 

Piłatowicz k podobným závěrům, totiž že „při čtení knihy není často vidět spojitost 

zkoumané problematiky a VTR“, takže autoři využili VTR zřejmě jako „záminku 

k probírání mnoha otázek“.
249

 Piłatowicz zkritizoval též nedostatečnou analýzu 

západních i marxistických přístupů, když podle něj převažovala „kritika koncepcí 

představitelů západní vědy“ nad „pozitivní prezentací marxistické analýzy“.
250

 Obecně 

pak polští autoři viděli v konceptu VTR rozpory zejména mezi „zevšeobecněním a 

konkrétním“ či mezi „teorií a praxí“.
251

 

Kritiky se ze strany polských autorů dočkala i další kniha tandemu Mikulinskij – 

Richta nazvaná Socialismus a věda.
252

 Adam Gwiazda v časopise Zagadnienia 

Naukoznawstwa vyčítal publikaci nejednotné pojetí vědy a jejích cílů,
253

 černobílé 

vidění socialistické a západní vědy („není možné /…/ absolutizovat vědu jako výlučně 

,pozitivní nástroj‘ v podmínkách socialismu, umožňující vyřešení tzv. globálních 

problémů, a na druhou stranu jako zcela ,negativního‘ nástroje v kapitalistickém 
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vydání“
254

) a idealizaci roli vědy v socialistické společnosti („křečovité držení se autorů 

recenzované knihy jistých zidealizovaných obrazů nikoliv ilustrujících stav věci, jako 

spíše takový stav, jaký by měl existovat anebo o jakém psali jednotliví klasici 

marxismu“
255

). Polská kritika či skepse vůči československému (a sovětskému) pojetí 

VTR se tak v mnohém podobala kritice některých československých autorů z období 

pražského jara. 

Polská kritika VTR se však v Československu nereflektovala. Přesto ale bylo 

možné z některých československých textů vyčíst náznaky nejednotného přístupu 

k problematice VTR v socialistických zemích. Například na poradě redakcí 

filozofických a sociologických časopisů socialistických zemí, která se konala v roce 

1969, se prý „v diskusi o charakteru vědeckotechnické revoluce proti sobě vyhrotilo na 

jedné straně hledisko v podstatě blízké přístupu čs. týmu vedené Radovanem Richtou a 

zastávané též delegáty sovětskými, bulharskými a německými s poměrně malými 

názorovými rozdíly, a na druhé straně stanovisko jugoslávských delegátů“.
256

 

Protože byla Civilizace na rozcestí částečně spojena i s reformními vědci a 

komunisty z období pražského jara, nebylo překvapivé, že se nakonec i tato patrně 

nejslavnější československá publikace o VTR dočkala za normalizace kritiky. I když se 

sám Radovan Richta stal normalizátorem (slovy Arnošta Kolmana Richta po 21. srpnu 

„otočil jako na čtyráku“
257

), v publikaci napsané jím vedeným kolektivem byly údajně 

„některé nedostatky a zjednodušení“, vzniklé ve „složitých podmínkách šedesátých let“. 

Knize navíc měla chybět „materiálně-pojmová přesnost“ a měl se v ní přeceňovat 

„vědecko-technický aspekt na úkor společenského“.
258

 Za normalizace se totiž údajné 

technokratické tendence ze šedesátých let hojně kritizovaly. Ladislav Hrzal s Jakubem 

Netopilíkem v tomto ohledu psali o jistém druhu „elitismu“, který měl „v souvislosti 

s rozvojem vědecko-technické revoluce“ absolutizovat „úlohu vědecké a technické 

inteligence“. Vznik tohoto elitismu pak podle autorů vedl k tzv. technicistickým 

koncepcím. Nalézt je údajně bylo možné například ve stati Miloslava Krále 

„Vědeckotechnický pokrok a řízení společnosti“,
259

 která „zdůvodňuje výsadní 

postavení inteligence v rozvíjení socialismu v podmínkách vědeckotechnické 
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revoluce“.
260

 Podle Hrzala a Netopilíka totiž někteří teoretici VTR začali ve svých 

koncepcích podceňovat úlohu dělnické třídy, zatímco na první místo stavěli tzv. 

socialistické manažery (inteligenci).
261

 

Až ve druhé polovině osmdesátých let se začala v Československu znovu 

objevovat kritika v té době už dávno vyprázdněných frází o vědeckotechnické revoluci. 

Například Miroslav Havel na konci osmdesátých let v časopise Vesmír kriticky přiznal, 

že „zkušenosti z minulého období však ukazují, že organicky spojit vědu a socialismus 

se nedaří zatím plně realizovat“.
262

 Ke zvýšení prestiže socialismu navíc podle něj 

nepřispělo ani to, „že se zatím nepodařilo zachytit včas některé z hlavních proudů 

vědecko-technické revoluce“.
263

 Nezbývalo než souhlasit s Rudolfem Hrušínským alias 

„profesorem“ z filmu Tajemství hradu v Karpatech, že „vědeckotechnická revoluce není 

žádná idyla“.
264

 

1.7 Závěr 

Socialistické Polsko a Československo přistupovaly ke svým národním tradicím vědy 

odlišně. Zatímco v Československu byla socialistická věda představována jako „nová“, i 

když zároveň poněkud schizofrenně navazující na „pokrokové tradice“ československé 

vědy, v Polsku byla socialistická věda chápána více „národně“, a to i v pojetí 

komunistických funkcionářů. V Československu měl vzniknout nový model vědy 

vymezením se proti starému „buržoaznímu“ modelu, v Polsku se měl naopak starý 

model zachovat a sovětské atributy na něj měly být jen „naroubovány“. 

V Československu tak měla věda naplňovat zejména hlavní kritéria socialistického 

modelu po vzoru vědy sovětské, v Polsku pak bylo nejdůležitější, aby měla socialistická 

věda atributy „polskosti“ a kontinuity s polskými dějinami, které by ji pomohly v polské 

společnosti legitimizovat. V Polsku po roce 1945 tak mohla být nadále vyzdvihována 

polská humanistická tradice, zatímco v Československu bylo humanistické zaměření ve 

vědě spojováno zejména s kritizovanou československou první „buržoazní“ republikou 

a za normalizace poté i s pražským jarem. Z rozdílného pojetí národních tradic vědy 

vycházely i odlišné přístupy k jednotlivým aspektům socialistické vědy. V Polsku tak 

mohl být rehabilitován individualistický přístup k vědecké práci či zpochybňován 
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imperativ stranickosti ve vědě a primát společenských potřeb nad potřebami vědy, což 

bylo v oficiálním československém stranickém i akademickém diskursu, s výjimkou 

pražského jara, téměř nemyslitelné. Odlišně měl také vypadat modelový vědecký 

pracovník: v polském případě se do jeho definice promítala meziválečná sociologická 

tradice vědy, v Československu se více prosadil ideologický náhled, když zde byl 

socialistický vědec definován jako jakýsi ideální typ naplňující poučky marxismu-

leninismu. Podobně bylo nahlíženo například také na plánování ve vědě: 

v Československu se o něm psalo jako o ideálním a potřebném principu, bez návaznosti 

na meziválečné tradice, v Polsku bylo možné publikovat i texty, ve kterých bylo 

plánování představeno jako princip, který „zůstává jen na papíře“, a o kterém se sice 

mluví, ale ve skutečnosti se příliš nerealizuje. V neposlední řadě také v Československu 

hojně propagovaný koncept vědeckotechnické revoluce spíše napomohl ještě většímu 

odpoutání vědy od jejích předválečných tradic a silnějšímu propojení se sovětským 

pojetím vědy. 

Polský model vědy se po roce 1956, tedy po období stalinismu v Polsku, ve své 

podobě ustálil a jeho základní rysy (především důraz na polské národní tradice, 

odmítání primátu „sociální funkce vědy“ a nechuť k přejímání sovětských vzorů) 

zůstaly až do roku 1989 zachovány. Bylo to umožněno také tím, že se coby tvůrci 

modelu polské vědy prosadili akademičtí vědci, model polské vědy podle stranických 

vědců byl navíc sám do velké míry ovlivněn modelem „akademickým“. 

Československý model vědy naopak mnohem více podléhal aktuální společensko-

politické situaci. Od šedesátých let tak docházelo v kontextu liberalizace společnosti ke 

zpochybňování modelu vědy založeného na sovětském vzoru a propojeném s politikou 

(primát stranickosti). Objevovaly se zejména snahy rehabilitovat meziválečnou 

československou vědu a její humanitní tradice. Docházelo také k přetváření obrazu 

toho, co to je věda a jaké mají být její cíle (Tondl). S nástupem normalizace se pak 

v diskursu o vědě prosadil čistě stranický model vycházející ze sovětských vzorů. 
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2. „Vědci o vědě“: mezi tradicí, vědou a ideologií 

2.1 Institucionalizace „vědy o vědě“ 

Počátky institucionalizace „vědy o vědě“ v Polsku a Československu můžeme hledat 

zhruba v první polovině šedesátých let dvacátého století. Právě v tomto období zde 

začaly vznikat instituce, které se zaměřovaly na výzkum vědy v různých souvislostech, 

například z pohledu ekonomie, politiky, filozofie či dějin. Byla to však právě tato 

pluralita možných přístupů ke studiu vědy, která vedla k tomu, že se z „vědy o vědě“ 

nepodařilo vytvořit jeden konkrétní a samostatný obor, ale jen jakousi „federaci 

disciplín“. Nevzniklo tak konkrétní a samostatné vědecké pole „vědců o vědě“, ale spíše 

jen určitý „průsečík“ jednotlivých polí – filozofického, historického, sociologického 

apod. 

2.1.1 Polská filozofie vědy – dědictví lvovsko-varšavské školy? 

Jednou z oblastí, která se velkým dílem na podobě „vědy o vědě“ podílela, byla 

filozofie vědy – tedy obor, který měl v Polsku v době vzniku „vědy o vědě“ již jistou 

tradici i určité institucionální zakotvení (například v podobě časopisů). V polském 

případě pak bylo pro období po roce 1945 důležité, že zde bylo možné definovat tři 

hlavní tradice filozofie či metodologie vědy, respektive tři odlišné vědecké komunity: 

Zaprvé se jednalo o členy lvovsko-varšavské školy
265

 a jejich žáky (T. Kotarbiński, K. 

Ajdukiewicz, T. Czeżowski, I. Dąmbska, J. Kotarbińska, R. Suszko, K. Szaniawski, J. 

Giedymin a další). Druhou skupinu tvořili zastánci marxistického přístupu – i ti se však 

většinou začali více orientovat na analytickou filozofii a ve svých pracích se inspirovali 

jak pracemi lvovsko-varšavské školy, tak také soudobou anglosaskou filozofií. 

„Marxističtí“ filozofové vědy se pak snažili tyto nemarxistické přístupy propojit 

s dialektickým materialismem, čímž docházelo k jeho částečné revizi. Mezi tyto 

„marxistické“ filozofy můžeme zařadit například Helenu Eilsteinovou, Władysława 

Krajewského, Stefana Amsterdamského, Irenu Szumilewiczovou, Jana Sucha, Wacława 

Mejbauma či Jerzyho Kmitu. Třetí komunitu pak tvořili katoličtí filozofové vycházející 
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z tomistické tradice, kteří se soustředili zejména kolem Katolické univerzity v Lublině 

(například Stanisław Kamiński).
266

 

O tom, že měla v polské filozofii vědy lvovsko-varšavská škola vliv také po roce 

1945, a to i navzdory oficiální dominanci marxismu, je přesvědčeno více autorů.
267

 

Zejména šedesátá a sedmdesátá léta dvacátého století pak mohou být označena za 

období „obnovení vlivu lvovsko-varšavské školy na polskou filozofii“.
268

 A to i přesto, 

že lvovsko-varšavská škola byla do velké míry pozitivisticky orientovaná a tedy 

v rozporu s marxistickým učením. Navázání na tradici lvovsko-varšavské školy bylo 

umožněno zejména tím, že marxističtí filozofové vědy se svými pozitivisticky 

orientovanými „kolegy“ živě komunikovali a obě skupiny se vzájemně inspirovaly
269

 – 

slovy Stefana Amsterdamského dokonce došlo ke „svatbě marxistické vědy o vědě se 

široce chápaným analytickým myšlením“.
270

 Kromě toho bylo pro polské „marxisty“ 

také typické to, že nejednou podléhali západním vlivům, „a to bez ohledu na to, do jaké 

míry deklarovali čas od času svůj kritický postoj vůči takovým či onakým formulacím 

západních autorů“.
271

 

Jak přetrvávání tradice lvovsko-varšavské školy, tak také přijímání západních 

vlivů bylo umožněno především personální kontinuitou v polské filozofii vědy – jinými 

slovy po roce 1945 (respektive 1956) mohli působit polští filozofové a metodologové 

vědy známí již z meziválečného období a často tvořící právě pod vlivem lvovsko-

varšavské školy. Tuto kontinuitu ztělesňoval mimo jiné Tadeusz Kotarbiński (1886–

1982), do roku 1960 profesor na Varšavské univerzitě a v letech 1957–1963 dokonce 

předseda Polské akademie věd. Jedním z centrálních konceptů v Kotarbińského 

filozofické tvorbě byla praxeologie (nazývaná též „obecnou metodologií“), tedy 

„studium lidského konání z pohledu jeho účinnosti“.
272

 A právě praxeologie měla být 

pro Kotarbińského také základním kamenem nově vznikající „vědy o vědě“. Další 

osobností propojující meziválečné období s polskou filozofií vědy po roce 1945 byl 
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Kazimierz Ajdukiewicz (1890–1963), který se věnoval především vztahu jazyka a 

poznání. Jeho koncepce však formování polské „vědy o vědě“ neovlivnily tolik, jako 

myšlenky Tadeusze Kotarbińského. 

Významným centrem polské poválečné metodologie vědy byla Poznaň: za 

tvůrce tzv. poznaňské metodologické školy
273

 můžeme považovat Jerzyho Giedymina 

(1925–1993), který však v roce 1968 emigroval do Velké Británie. Po Giedyminově 

emigraci se hlavní osobností poznaňské metodologické školy stal Jerzy Kmita (1931–

2012). Mezi další významné představitele této školy se řadí mimo jiné Leszek Nowak, 

Jan Such a mnozí další.
274

 Aktivity poznaňské metodologické školy se projevovaly i 

bohatou ediční činností – již od roku 1965 začal být v Poznani vydáván časopis Studia 

Metodologiczne, který editoval s Jerzym Kmitou historik Jerzy Topolski. Od poloviny 

sedmdesátých let zde začaly také vycházet Poznańskie Studia z Filozofii Nauki a 

anglicky psané Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, 

které editoval Leszek Nowak.
275

 Vedle Poznaně se pak mezi centra filozofie a 

metodologie vědy v Polsku řadila také Varšava (Ústav filosofie a sociologie PAN, 

Varšavská univerzita), Krakov (Jagellonská univerzita), Lublin (Katolická univerzita) i 

další polská města.
276

 V případě filozofie a metodologie vědy v Polsku po roce 1945 je 

tak možné hovořit o určité teritoriální pluralitě a zároveň také o poměrně významné roli 

v kontextu polské filozofie – filozofie vědy a logická sémiotika totiž, jak upozornil 

Klemens Szaniawski, „tradičně zaujímaly význačné místo v polském filozofickém 

myšlení“.
277

 

2.1.2 Polská škola dějin vědy 

Institucionalizace dějin vědy v rámci Polské akademie věd probíhala krátce po vzniku 

této polské centrální vědecké instituce. Již v roce 1952 byl v rámci PAN založen Výbor 

pro dějiny vědy a techniky (Komitet Historii Nauki i Techniki; členem Mezinárodní unie 

pro dějiny a filozofii vědy /IUHPS/ se stal o čtyři roky později) a v roce 1954 pak vznikl 
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Ústav pro dějiny vědy PAN (Zakład Historii Nauki PAN).
278

 V čele tohoto ústavu stanul 

Bogdan Suchodolski (1903–1992), tedy filozof, historik vědy a pedagog, který dnes 

bývá označován za tvůrce tzv. polské koncepce dějin vědy.
279

 Institucionalizace dějin 

vědy se odrážela také v publikační činnosti – v roce 1956 začal pravidelně vycházet 

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki [Čtvrtletník dějin vědy a techniky], přičemž již od 

roku 1953 nepravidelně vycházely Studia i materiały z dziejów nauki polskiej [Studie a 

materiály z dějin polské vědy]. 

Základním aspektem polské koncepce dějin vědy byl důraz na humanitní a 

společenské vědy. Bogdan Suchodolski totiž často zdůrazňoval, že je potřeba 

rovnocenně přistupovat k přírodním i humanitním vědám, což se to týkalo také dějin 

vědy. Sám Suchodolski si byl vědom výjimečnosti tohoto polského přístupu – ve světě 

se tehdy do oboru dějin vědy zahrnovaly většinou pouze vědy přírodní (sciences). 

Suchodolski, podobně jako například Stanisław Staszic, tuto polskou výjimečnost 

vysvětloval specifickým vývojem Polska a potřebou uchránit národní kulturu: „Myslím, 

že pro nás byla jednota vědy [jednota přírodních a humanitních věd – M. K.] objevem 

vycházejícím z historických osudů našeho národa, což může být krásně vidět na 

příkladu 19. století, století poroby, ve kterém, pokud se hovořilo o úloze vědy pro 

společnost, měly se na mysli především historické a filologické vědy. Ty znamenaly 

obranu tradice, obranu historie a státu, obranu někdejšího, i když nádherného dědictví 

tohoto státu a národa, obranu mateřského jazyka.“
280

 Kromě toho, že Suchodolski do 

svého pojetí dějin vědy zahrnoval také vědy humanitní a společenské, přistupoval navíc 

k tomuto oboru z antropologického hlediska – historie vědy totiž byla v jeho pojetí úzce 

provázána s dějinami člověka.
281

 Dějiny vědy podle něj totiž byly „dějinami lidské 

činnosti a poznávacího vědomí“, které se stávaly „nejen dějinami úsudků a teorií 

formujících vědu, ale také dějinami lidí tvořících vědu a vychovávaných vědou, lidí 

utvářejících vědeckou civilizaci“.
282
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 Bogdan Suchodolski, Nauka a świadomość społeczna (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
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Již od šedesátých let, tedy od začátku institucionalizace „vědy o vědě“, si polští 

historici vědy uvědomovali důležitost své disciplíny v kontextu obecnějšího výzkumu 

vědy – například historik techniky Eugeniusz Olszewski tehdy přirovnal význam dějin 

vědy pro „vědu o vědě“ k významu hospodářských dějin pro ekonomii či dějin umění 

pro teorii umění. „Věda o vědě“ se pak podle Olszewského měla zajímat nejen o 

konkrétní jednotlivá fakta z dějin vědy, ale měla také hledat zákonitosti v rozvoji vědy, 

podobně jako to učinil Kuhn ve Struktuře vědeckých revolucí.
283

 Ještě na konci 

sedmdesátých let však, přinejmenším podle názoru Stefana Zameckého, polští historici 

přírodních věd tuto úlohu příliš nenaplňovali – nevyprofilovala se totiž ještě komunita 

historiků přírodních věd, která by důsledně pracovala s prameny a zároveň využívala 

filozofické, sociologické, politické a další přístupy ke studiu vědy.
284

 

2.1.3 Polsko jako kolébka „vědy o vědě“ 

Polští autoři v zásadě spatřovali počátky „vědy o vědě“ v meziválečném období. To 

však neznamenalo, že by se kořeny této disciplíny nehledaly ještě v dřívějších dobách. 

Podle Bohdana Walentynowicze se totiž první polské texty týkající se „vědy o vědě“ 

objevily již v 17. století.
285

 Podobný názor sdíleli také E. Olszewski, K. Leski a J. 

Bukowski, kteří za první polskou publikaci zabývající se „vědou o vědě“ označili 

latinskou práci Thautomatographia naturalis z roku 1632 od přírodopisce, historika, 

filozofa a lékaře Jana Jonstona (1603–1675). „Věda o vědě“ měla být reflektována 

mimo jiné také v díle polského matematika, astronoma a spisovatele Jana Brożka 

(1585–1652),
286

 a na počátku 19. století se pak tímto oborem měli zabývat Stanisław 

Staszic, Hugo Kołłątaj či Jan Śniadecki.
287

 

Za reálnější počátek institucionalizace „vědy o vědě“ však bývá považován až 

článek Marie a Stanisława Ossowských „Nauka o nauce“ [Věda o vědě], který byl 

publikován v roce 1935 v časopise Nauka Polska.
288

 Anglický překlad článku „The 
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 Srov. Stanisław Ossowski a Maria Ossowska, „Nauka o nauce“, Nauka Polska 20 (1935): 1–12. 
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Science of Science“ pak byl publikován o rok později v polském časopise Organon.
289

 

Ossowští v tomto článku nastínili dvě možné orientace „vědy o vědě“: jednak se mělo 

jednat o orientaci epistemologickou (poznávání světa, filozofický přístup) a jednak o 

zaměření antropologické, v jehož pojetí byla věda součástí lidské kultury (sociologický 

přístup).
290

 Věda tak podle Ossowských představovala jednak „cestu k poznání světa“ a 

jednak „sféru lidské činnosti“. Do „vědy o vědě“ proto měly spadat obory jako filozofie 

vědy, psychologie vědy, sociologie vědy, praktické a organizační otázky vědy a 

v neposlední řadě také historie vědy.
291

 

Ještě o deset let dříve však vyšel jiný důležitý článek týkající se studia vědy: 

„Przedmiot i zadania nauki o wiedzy“ [Předmět a úkoly vědy o poznání] od polského 

sociologa a filozofa Floriana Znanieckého, který byl též publikovaný v Nauce Polské.
292

 

Znaniecki v tomto článku z roku 1925 zpochybnil možnosti epistemologie coby 

disciplíny zabývající se poznáním a místo toho doporučoval empirický přístup ke studiu 

vědy o poznání.
293

 Podle Znanieckého totiž bylo nutné pro pochopení vědy studovat 

především sociální kontext.
294

 Florian Znaniecki také jako první v Polsku přišel s 

požadavkem výzkumu zákonitostí ve vývoji vědy
295

 – tedy s požadavkem, který se 

v dějinách vědy ve větší míře objevuje až na počátku šedesátých let, a to jak na Západě 

(mj. T. Kuhn), tak i v sovětském bloku (B. M. Kedrov). Význam prací Floriana 

Znanieckého pro sociologii vědy (respektive vědění) oceňovali i světoví autoři z oboru 

science studies – odkaz Znanieckého připomněli mimo jiné Barry Barnes a David Bloor 

v úvodu k polskému překladu své knihy Silný program sociologie poznání.
296

 

V časopise Nauka Polska bylo možné v meziválečném období nalézt více textů 

s podobnou tematikou, o jaké pojednávaly články Marie a Stanisława Ossowských či 

Floriana Znanieckého. Například sociolog a historik vědy Paweł Rybicki zde již v roce 

1929 psal o tom, že „požadavek vědy o vědě či také vědy o poznání se začíná 
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realizovat“, ačkoliv podle něj ještě nebylo vymezení této disciplíny zcela jasné.
297

 

„Vědou o vědě“ se v meziválečném období zabýval také Tadeusz Kotarbiński, který pro 

ni používal označení „pragmatická epistemologie“. Samotný pojem epistemologie podle 

Kotarbińského odpovídal „vědě o vědě“, přívlastek „pragmatická“ pak měl určovat cíl, 

což měla být „péče o společnost“.
298

 Pragmatické epistemologii, kterou je možné 

definovat jako „systém poznání o vědě, znalost světa vědy, která bere v úvahu všechny 

prvky, které mohou sloužit k rozvoji vědy a jejímu společenskému využití“,
299

 se 

Kotarbiński věnoval i po roce 1945. A právě z jeho iniciativy pak v roce 1958 vzniklo 

v rámci Společenskovědního oddělení Polské akademie věd Pracoviště obecných 

problémů organizace práce PAN (Pracownia Ogólnych Problemów Organizacji Pracy 

PAN), které bylo v roce 1967 přetvořeno v samostatný Ústav praxeologie s vlastní 

vědeckou radou. V rámci tohoto ústavu pak bylo mimo jiné zřízeno také pracoviště 

pragmatické epistemologie.
300

 

Ve dvacátých a třicátých letech 20. století se v Polsku nejen objevovaly články 

s tematikou „vědy o vědě“, ale byl zde dokonce v roce 1928 založen „Kroužek vědy o 

vědě“ (Koło naukoznawcze). Do roku 1939 se v rámci tohoto kroužku konalo 30 

schůzí.
301

 A nikoliv náhodou se prací tohoto kroužku účastnili mimo jiné také výše 

zmínění vědci, kteří se zasazovali o studium „vědy o vědě“: manželé Ossowští, Bogdan 

Suchodolski, Florian Znaniecki, Paweł Rybicki i tvůrce pragmatické epistemologie 

Tadeusz Kotarbiński. 

Zájem o studium teorie vědy se v Polsku začal znovu objevovat již krátce po 

skončení druhé světové války. V letech 1945–1950 tak například působila na 

Jagellonské univerzitě v Krakově skupina mladých asistentů, která se orientovala právě 

na „vědu o vědě“, a vydávala v letech 1946–1949 čtvrtletník Życie nauki [Život vědy] 
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298

 Tadeusz Kotarbiński, „Zadania epistemologii pragmatycznej“, in Problemy epistemologii 
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obsahující jak články s touto tematikou, tak také bibliografii k „vědě o vědě“.
302

 Polsko 

proto vstupovalo do šedesátých let již s jistou domácí tradicí této disciplíny. 

Polští vědci byli na „svou“ tradici „vědy o vědě“ patřičně hrdí a při různých 

příležitostech ji nezapomínali vždy připomínat. Za hranicemi Polska však ne všichni 

souhlasili s tím, že by Polsko skutečně mělo být kolébkou „vědy o vědě“. Sovětští autoři 

totiž viděli kořeny této disciplíny ve své zemi a snažili se ukázat, že sovětské tradice 

studia teorie vědy jsou starší než polské pokusy o zavedení oboru „vědy o vědě“. 

Příkladem podobného sovětského názoru může být článek S. R. Mikulinského, původně 

napsaný pro sovětské Voprosy Filosofii, který byl v době válečného stavu v roce 1983 

publikován v polském čtvrtletníku Zagadnienia Naukoznawstwa. Mikulinskij v něm 

uvedl, že se poprvé začala věda plánovat a řídit ve prospěch společnosti právě 

v Sovětském svazu a poté se tato myšlenka rozšířila „po celém světě“. Sovětskému 

svazu mělo připadnout také prvenství v zavedení pojmu „věda o vědě“ – údajně měl být 

tento termín (naukovedenie) poprvé použit v sovětském časopise Vestnik znania v roce 

1926 v článku „Věda o vědě jako exaktní věda“ z pera I. A. Boričevského. Naopak 

v Polsku se podle Mikulinského tento termín objevil „až“ v roce 1928, kdy zde vznikl 

výše zmíněný Kroužek vědy o vědě.
303

 

Poláci se však ohrazovali, pokud se jim prvenství ve „vědě o vědě“ upíralo. 

Adam Pawlak tak například v recenzi na publikaci Osnovy naukovedenija,
304

 která byla 

napsaná kolektivem autorů ze zemí sovětského bloku,
305

 kritizoval, že není v knize 

vůbec zmíněn T. Kotarbiński ani F. Znaniecki, a že v ní chybí i další jména 

významných polských teoretiků vědy. Kromě toho Pawlakovi vadilo také to, že se 

v první kapitole, věnující se mimo jiné také dějinám „vědy o vědě“, vůbec nepsalo o 

tom, „že je Polsko kolébkou této disciplíny“.
306

 

Polští straničtí vědci naopak v souladu s postojem sovětských autorů za 

průkopnickou práci o „vědě o vědě“ považovali knihu The Social Function of Science 

od J. D. Bernala z roku 1939.
307

 Například Ignacy Malecki, mimo jiné jeden ze 
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spoluautorů Pawlakem kritizované publikace Osnovy naukovedenija, připustil, že 

zmíněné texty Marie a Stanisława Ossowských i Floriana Znanieckého sice byly 

určitým pokusem o propojení výzkumů o vědě s definováním „vědy o vědě“, „byly to 

však pokusy velmi fragmentované, neopírající se o bohatší faktografický materiál“, a 

proto měla být přelomovou prací o „vědě o vědě“ právě až výše zmíněná Bernalova 

kniha z konce třicátých let.
308

 

2.1.4 Institucionalizace polského naukoznawstwa 

O zásadnější institucionalizaci „vědy o vědě“ v Polsku je možné hovořit zhruba od roku 

1963. Tehdy byla usnesením Polské akademie věd zřízena Komise pro vědu o vědě 

(Komisja naukoznawcza, později přejmenovaná na Výbor pro vědu o vědě – Komitet 

naukoznawstwa). V květnu 1964 se pak konalo první sympozium o „vědě o vědě“ a 

v témže roce začal být také vydáván cizojazyčný časopis Organon. V neposlední řadě 

vzniklo v roce 1964 v rámci Ústavu dějin vědy a techniky Polské akademie věd (ZHNiT 

PAN) pracoviště výzkumu vědy o vědě. O rok později pak začala Komise pro vědu o 

vědě vydávat časopis specializující se přímo na problematiku „vědy o vědě“: čtvrtletník 

Zagadnienia Naukoznawstwa.
309

 Na začátku sedmdesátých let tento časopis vycházel již 

v nákladu 1000 exemplářů, přičemž jedno číslo ročně vycházelo v anglickém jazyce 

pod názvem Problems of the Science of Science.
310

 Od roku 1965 se navíc začal v rámci 

Ústavu dějin vědy a techniky PAN a Ústavu praxeologie PAN konat Seminář vědy o 

vědě, který organizoval Tadeusz Kotarbiński.
311

 

Na studium teorie vědy se začaly zaměřovat také již existující ústavy – například 

na zasedání vědecké rady Ústavu dějin vědy a techniky PAN v lednu 1966 bylo 

doporučeno zabývat se „problematikou vědy o vědě, týkající se vědy jako celku, jak ve 

filozofickém kontextu, tak také sociologickém“.
312

 Za tímto účelem pak měl ZHNiT 
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navázat spolupráci s Filozofickým a sociologickým ústavem PAN.
313

 O tom, že se 

v rámci Ústavu dějin vědy a techniky PAN skutečně začaly ve větší míře zkoumat také 

otázky teorie vědy, svědčí to, že zde od roku 1970 fungovala dokonce dvě oddělení 

zabývající se „vědou o vědě“: Oddělení teorie a organizace vědy a Oddělení 

společenské funkce vědy. Již od svého vzniku se však Ústav dějin vědy a techniky 

zaměřoval mimo jiné na studium metodologie a organizace vědeckého bádání – 

především pak z historického hlediska.
314

 Pracoviště zabývající se výzkumem „vědy o 

vědě“ bylo možné nalézt mimo jiné také v Centru dokumentace a vědeckých informací 

PAN (Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN) – zde se výzkum orientoval 

zejména na teorii a organizaci vědeckých informací.
315

 Znakem určitého stupně 

institucionalizace „vědy o vědě“ v Polsku byl také fakt, že zde bylo možné tento obor 

studovat i v rámci postgraduálního vzdělání – doktorské studium „vědy o vědě“ ve 

spojení s „vědou o technice“ (technoznawstwo) nabízel Ústav ekonomicko-

společenských věd Varšavské polytechniky ve spolupráci s Výborem pro vědu o vědě 

PAN.
316

 

Spolu se vznikem různých pracovišť i časopisů orientovaných na „vědu o vědě“ 

se řešila také otázka, co to „věda o vědě“ ve skutečnosti je, respektive jak ji coby obor 

vymezit. Například Aleksander Tuszko ji v polovině šedesátých let definoval jako 

„vědeckou disciplínu s komplexním charakterem, která zkoumá a analyzuje metody 

výzkumné práce, metody, které vedou k výběru příslušných výzkumných směrů, 

osobnosti vědců, vědecké skupiny, vědecké instituce, instituce, které organizují vědu či 

prostředky, které slouží k rozvoji vědy“.
317

 Cílem „vědy o vědě“ tak podle Tuszka měla 

být pomoc vědcům i těm, kteří vědecký výzkum organizují – „věda o vědě“ měla 

ukázat, jak dělat vědu správně a efektivně.
318

 Různí autoři však do „vědy o vědě“ 

zahrnovali různé (sub)disciplíny. Například Bohdan Walentynowicz do „vědy o vědě“ 

řadil mimo jiné filozofii vědy, psychologii vědy, sociologii vědy, ekonomii vědy, dějiny 
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vědy či praxeologii vědy.
319

 J. Bukowski, E. Olszewski a K. Leski pak ve svém referátu 

předneseném v květnu 1970 na schůzi Výboru vědy o vědě zahrnuli do „vědy o vědě“ 

jednak dějiny vědy a techniky, jednak teorii vědy a techniky (včetně filozofie, logiky, 

sociologie, praxeologie, ekonomie či informatiky), a konečně také praktické poznání 

(prognostiku, programování a plánování, organizaci výzkumu, kádrové otázky apod.).
320

 

O tom, co v polském pojetí „věda o vědě“ zahrnovala, svědčí také institucionální 

organizace Výboru pro vědu o vědě PAN. V roce 1974 byl totiž tento Výbor rozdělen 

do jednotlivých sekcí, přičemž k roku 1976 jich fungovalo devět: Sekce teorie a 

metodologie vědy, Sekce politiky a organizace vědy, Sekce věda – technika – produkce, 

Sekce ekonomie vědy, Sekce prognostiky rozvoje vědy, Sekce sociologie vědy, Sekce 

vědy o technice, Sekce psychologie vědy, Sekce terminologie a Sekce problému 

komunikace ve vědě. Kromě toho působily v rámci Výboru pro vědu o vědě tři další 

útvary: Útvar pro vzdělávání a školení vědců o vědě, Útvar informací a dokumentace 

vědy o vědě a ediční činnosti a Útvar mezinárodní spolupráce.
321

 

Již na začátku sedmdesátých let se však začaly stále častěji ozývat hlasy, 

poukazující na nedostatečné rozvíjení „vědy o vědě“ v Polsku. V roce 1972 si 

Eugeniusz Olszewski stěžoval, že v Polsku není žádné „ústřední pracoviště zabývající 

se vědou o vědě“, takže se tento obor přestal rozvíjet a v posledních letech zde prý 

nebylo dosaženo příliš výrazných výsledků.
322

 Podobný názor vyslovili také Stefan 

Chaskielewicz a Stefan Wengierow v článku „Věda o vědě na křižovatce“, který byl 

v roce 1974 publikován v týdeníku Polityka. Podle autorů totiž stále ještě nedošlo 

k jasnému vymezení „hranic vědy o vědě“ a navíc prý po několikaletém rozvoji této 

disciplíny zájem v Polsku i dalších zemích o „vědu o vědě“ upadal. S výjimkou 

Sovětského svazu a NDR totiž „téměř všude přestal narůstat počet vědců zabývajících 

se vědou o vědě“.
323

 V podobném duchu se nesla také slova Aleksandera Tuszka, který 

na zasedání Výboru pro vědu o vědě PAN v lednu 1973 konstatoval, že v oboru „vědy o 
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vědě“ už Polsko předehnaly země jako Bulharsko, SSSR či Maďarsko.
324

 V polovině 

osmdesátých let pak již bylo pro polské autory zřejmé, že se z „vědy o vědě“ 

samostatný obor nestal – „věda o vědě“ byla chápána jako soubor různých disciplín, do 

kterých se řadily mimo jiné filozofie vědy a teorie poznání; logika, metodologie 

vědecké práce a praxeologie; psychologie a praxeologie; sociologie vědy; ekonomie 

vědy a sociologie; právní vědy, vědy o organizaci a řízení či praxeologie a metodologie 

projektování; dějiny vědy a prognostika.
325

 Také pro Ignacy Maleckého byla na konci 

osmdesátých let „věda o vědě“ již jen „federací oborů“: 

 

Tabulka 1: Věda o vědě jako „federace oborů“ podle I. Maleckého 

Předmět Disciplína 

1. Věda jako soubor lidského vědění Filozofie vědy, teorie poznání 

2. Vědecká práce jako činnost zvětšující 

soubor vědění 

Metodologie a logika vědy 

3. Vědecká práce jako tvůrčí akt Psychologie vědy 

4. Vědecká společnost Sociologie a etika vědy 

5. Organizace vědecké činnosti Věda o organizaci a řízení, právní vědy 

6. Prostředky na výzkum a efektivita jeho 

využití 

Ekonomie vědy 

7. Společenské, technické a ekonomické 

výsledky vědy 

Ekonomie a sociologie vědy, speciální 

vědy 

8. Proměny vědy v čase:  

a) minulost Dějiny vědy 

b) budoucnost Prognostika vědy 

Zdroj: Ignacy Malecki, „Naukoznawstwo wobec przemian w nauce w ubiegłym 

pięćdziesięcioleciu“, Nauka Polska 36, č. 6 (1988): 36. 

 

2.1.5 Československá filozofie vědy 

Na rozdíl od Polska se v Československu filozofie a metodologie vědy po roce 1945 

příliš nerozvíjela. Jednak zde chyběla výraznější pluralita přístupů (filozofové či 

metodologové vědy se vesměs hlásili k marxismu, od kterého někdy méně či více 

odbíhali), a jednak zde nebyla natolik silná tradice analytické filozofie, která by mohla 

výrazněji ovlivňovat vývoj ve filozofickém myšlení i po roce 1945, tak jako se to dělo 

v Polsku v případě lvovsko-varšavské školy. Neznamenalo to však, že by se 

československá filozofie vědy nevyvíjela vůbec – od poloviny padesátých let se začal 
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zabývat teorií poznání a metodologií vědy například Ladislav Tondl (nar. 1924),
326

 na 

Slovensku pak vznikaly významné práce z oblasti metodologie a filozofie vědy 

například z pera Vojtecha Filkorna (1922–2009).
327

  

Oproti českým zemím mělo Slovensko poněkud významnější tradici logiky a 

metodologie vědy z meziválečného období. Velký vliv na její podobu měl 

novopozitivismus (logický empirismus), který se zde začal šířit ve třicátých letech.
328

 

Na Slovensku nacházely ohlas jak myšlenky Vídeňského kroužku, tak také polské 

lvovsko-varšavské školy. Rozvoj logiky a metodologie vědy byl umožněn mimo jiné 

také díky činnosti Spolku pre vedeckú syntézu. Spolek byl založen v červenci 1937 a 

sdružoval mladé vědce, kteří se inspirovali moderními světovými proudy ve vědě i 

umění a snažili se „zapojit vývoj slovenského myšlení do širšího evropského 

kontextu“.
329

 V pracích Vídeňského kroužku pak členové spolku nalézali scientistické 

inspirace, které spolu s redukcionismem ovlivnily rovněž práce Igora Hrušovského 

(1907–1978), patrně nejvýraznější osobnost meziválečné slovenské metodologie vědy. 

Právě metodologie vědy byla jedním z oborů, kterým se ve Vedecké syntéze věnovala, 

mimo jiné i zásluhou Hrušovského, velká pozornost. Již na první schůzi spolku 

v listopadu 1937 byl vytýčen cíl navázat na „světové obrodné snahy ve vědecké 

metodologii“.
330

 Vliv logického empirismu se projevil už v Hrušovského první knize 

Invencia a vývoj (1935).
331

 Na začátku čtyřicátých let pak Hrušovský vydal několik 

dalších publikací zabývajících se metodologií vědy. Jednalo se zejména o knihy Teória 

vedy (1941)
332

 a Vývin vedeckého myslenia (1942).
333

 Ačkoliv Igor Hrušovský vědecky 

působil i po druhé světové válce, a dokonce zastával významné akademické posty (mj. 

v rámci Filozofického ústavu SAV), ztělesněním kontinuity s meziválečnou tradicí 

slovenské metodologie vědy se nestal – od konce čtyřicátých let se totiž zabýval již 

jinými filozofickými otázkami (především pak marxistickou filozofií). V liberálnějším 
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období konce šedesátých let však byly publikovány některého jeho starší práce z oblasti 

teorie a metodologie vědy.
334

 

Otázky filozofie a metodologie vědy se v Československu dostávaly do popředí 

právě ve druhé polovině šedesátých let, kdy vzrostl zájem o zkoumání „vědy o vědě“. 

Podle slovenských metodologů vědy Václava Černíka a Jozefa Viceníka bylo impulsem 

ke studiu filozofie vědy mimo jiné publikování výběru statí B. Russella Logika, jazyk a 

věda (1967)
335

 a R. Carnapa Problémy jazyka vědy (1968),
336

 které iniciovali Ladislav 

Tondl s Karlem Berkou. Tito autoři se podíleli také na sestavení sborníku Teorie modelů 

a modelování (1967).
337

 Ne náhodou se tak ve druhé polovině šedesátých let začalo 

poukazovat na nedostatečné institucionální zakotvení filozofie vědy a množily se 

požadavky prohloubit výzkum právě této filozofické problematiky.
338

 Takový 

požadavek vznesli například účastníci konference „Explanace a redukce ve vědě a 

filosofii“, která se konala v březnu 1967 ve slovenských Smolenicích. V memorandu 

adresovaném Filosofickému ústavu ČSAV a Filosofickému ústavu SAV a na „příslušný 

resort ministerstva školství“ apelovali účastníci této konference na zvýšení zájmu o 

filozofické zkoumání vědy a její metodologické problematiky.
339

 Ještě odvážnější 

požadavky se pak vyskytly v rezoluci účastníků konference o filosofii a metodologii 

vědy v Černé v Pošumaví v dubnu 1968. Účastníci totiž požadovali „plný rozvoj 

různých filozofických škol, směrů, oborů a disciplín“, především pak „problematiky 

logiky, metodologie a filosofie vědy“. Signatáři této rezoluce svůj požadavek 

zdůvodňovali tím, že „rozvoj takto orientované větve naší filosofie je v současné epoše 

vývoje naší společnosti a vědy bezpodmínečně nutný“. Žádali proto, aby mohl být 

vydáván časopis věnující se filozofii a metodologii vědy. Kromě toho požadovali 

zrušení omezení „znemožňující přijímat na pracoviště společenských věd a zvláště 

filosofie“ nečleny KSČ, rehabilitace propuštěných vědců, obnovení katedry logiky na 
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FF UK v Praze, uspořádání sjezdu československých filosofů, svobodný přístup 

k zahraniční literatuře, svobodnou účast na mezinárodních kongresech, zrušení 

výjezdních doložek apod.
340 

Výše zmíněné požadavky však zlepšení v československé filozofii vědy 

nepřinesly: za normalizace byla výuka i výzkum logiky a metodologie vědy citelně 

omezeny, a to jak v Čechách, tak i na Slovensku. Nedostatečný rozvoj filozofie vědy 

pak vedl k tomu, že se nově vznikající „věda o vědě“ orientovala spíše na praktické 

otázky z oblasti ekonomie, plánování apod., zatímco filozofické aspekty vědy byly 

většinou popisovány pouze na základě prací sovětských autorů. Do velké míry tak 

československé „vědě o vědě“ chyběl „epistemologický rozměr“ z výše zmíněného 

článku manželů Ossowských. Na druhou stranu však i v období normalizace vznikala 

významná díla z oboru logiky a metodologie věd: nadále vědecky působil například 

Karel Berka, který byl zároveň aktivní v rámci Mezinárodní unie pro dějiny a filozofii 

vědy, na Slovensku pak působili mimo jiné Jozef Viceník a Václav Černík, ve své práci 

pokračoval též Vojtech Filkorn. Kromě toho se, zejména od konce sedmdesátých let, 

začalo více prosazovat studium filozofie vědy také v rámci neoficiálních struktur (např. 

přednášky Zdeňka Neubauera). 

2.1.6 Československé dějiny „přírodních“ věd 

Podobně jako v Polsku, také v Československu docházelo od vzniku Československé 

akademie věd k postupné institucionalizaci dějin vědy jako oboru. Na rozdíl od Polska 

se však tento obor zaměřoval výhradně na přírodní vědy a techniku, zatímco dějiny 

společenských a humanitních věd se zde téměř nezkoumaly. Na začátku šedesátých let 

se tak dějinami vědy zabývalo mimo jiné Oddělení pro dějiny přírodních věd a techniky 

Historického ústavu ČSAV (ředitelem oddělení byl Luboš Nový). Podobné oddělení 

bylo zřízeno také v rámci Historického ústavu SAV (s ředitelem oddělení Jánem 

Tibenským). Dějiny vědy se studovaly částečně také v rámci jiných vědeckých institucí 

– například v Ústavu pro dějiny lékařství Univerzity Karlovy či v rámci Kabinetu pro 

dějiny přírodních věd na MFF UK. Kromě toho byla v rámci ČSAV zřízena 

Československá komise pro dějiny přírodních, lékařských a technických věd, na začátku 

šedesátých let čítající zhruba 500 členů (profesionálních i amatérských historiků vědy), 
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která se stala součástí Sekce dějin vědy IUHPS.
341

 V roce 1965 pak byla tato komise 

přetvořena v Československou společnost pro dějiny věd a techniky a od roku 1968 

začala vydávat čtvrtletník Dějiny věd a techniky – do té doby pouze nepravidelně 

vycházel Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky (v letech 1954–1967 vyšlo 13 

dílů tohoto sborníku).
342

 

Ačkoliv byly dějiny vědy jako obor v rámci ČSAV institucionálně zakotveny, 

vlastní ústav na rozdíl od Polské akademie věd tento obor neměl. Fakt, že v rámci 

ČSAV v šedesátých letech neexistovalo samostatné pracoviště zabývající se dějinami 

vědy, pak byl kritizován zejména během pražského jara. V rezoluci Československé 

společnosti pro dějiny věd a techniky z dubna 1968 se tak mimo jiné konstatovalo, že 

„je paradoxní, že v době, kdy v ČSAV pracují ústavy pro dějiny výtvarného umění, 

hudební vědu, folklor, literaturu a v jeho rámci i Kabinet pro studium dějin divadla, se 

přes několikeré úsilí dosud nepodařilo vybudovat samostatné pracoviště pro obor dějin 

věd a techniky“.
343

 Podle rezoluce se tomuto oboru věnovali dosud především amatéři, a 

„malé pracoviště, které vzniklo díky pochopení Historického ústavu“, nebylo dostatečně 

vybaveno, a navíc se zabývalo pouze problematikou exaktních věd.
344

 Historikové vědy 

a techniky si ve zmíněné rezoluci také vytyčili za cíl „učinit vše, aby se dějiny vědy a 

techniky staly skutečně vědeckou disciplínou“.
345

 Požadavky na „zvědečtění“ dějin 

vědy, případně rozšíření jejich záběru o ekonomické, politické, kulturní či filozofické 

otázky a přeorientování této disciplíny od popisných témat k tématům problémovým, se 

objevovaly na konci šedesátých let například také v časopise Dějiny věd a techniky.
346

 

Ještě v roce 1973 pak na stránkách téhož časopisu Luboš Nový konstatoval, že historici 

problematiku filozofických otázek vědy stále opomíjejí a že obecně je o otázky filozofie 

přírodních věd „slabý zájem“ a naopak stále dochází k „přecenění faktografické 

drobnokresby“.
347
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Zatímco v českých zemích navazovalo studium dějin vědy na určité tradice 

z meziválečného období (například aktivity Quida Vettera
348

 v rámci Masarykovy 

akademie práce a Národního technického muzea), dějiny vědy a techniky se na 

Slovensku začaly ve větší míře rozvíjet teprve po druhé světové válce, zejména pak po 

založení Slovenské akademie věd v roce 1953.
349

 Nejprve v rámci SAV fungovaly tři 

samostatné kabinety zabývající se dějinami věd a techniky: Kabinet pro dějiny 

přírodních a technických věd, Kabinet pro dějiny biologických a lékařských věd a 

Kabinet pro dějiny zemědělských věd. K 1. lednu 1960 byla tato tři pracoviště sloučena 

do Oddělení dějin věd a techniky Historického ústavu SAV. Ještě na začátku 

osmdesátých let se jednalo o jediné pracoviště na Slovensku, které se profesionálně 

zabývalo studiem dějin vědy a techniky.
350

 Oddělení začalo krátce po svém vzniku 

vyvíjet ediční a publikační činnost: v roce 1962 tak vyšel první ročník sborníku Z dejín 

vied a techniky na Slovensku, který poté vycházel jednou za dva roky.
351

 

Institucionalizace dějin věd probíhala i v rámci spolkové činnosti. Slovenští 

profesionální i amatérští zájemci o dějiny vědy se sdružovali nejprve v Československé 

společnosti dějin věd a techniky při ČSAV, od níž se pak v roce 1966 osamostatnila 

Slovenská společnost pro dějiny věd a techniky při SAV.
352

 

Rostoucí zájem o studium „vědy o vědě“ se v šedesátých letech promítl také do 

činnosti československých historiků vědy. Tehdy se totiž někteří z nich začali zamýšlet 

nad vazbami mezi svým oborem a „vědou o vědě“. Svědčil o tom například referát 

Luboše Nového na konferenci československých historiků vědy a techniky v listopadu 

1966 v Liblicích. Podle Nového totiž „bez solidního historického rozboru řady otázek, o 

něž se věda o vědě opírá a které mají značnou důležitost ve vědecké politice, nemohou 

být závěry ,vědy o vědě‘ přijatelné.“
353

 Také pro historičku vědy Janu Tvrdou měl být 

její obor „snad nejdůležitějším pramenem vědy o vědě“.
354
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2.1.7 Institucionalizace československé „vědy o vědě“ 

Rok 1962 lze označit za počátek institucionalizace „vědy o vědě“ v Československu – 

tehdy totiž vznikl v rámci ČSAV Ústav pro plánování vědy (ÚPV ČSAV), podle statutu 

„výkonný orgán presidia ČSAV pro plánování vědeckého výzkumu a vědecké 

pracoviště pro studium společenské funkce vědy“.
355

 Cílem tohoto ústavu (s původně 

navrhovaným pojmenováním Institut pro studium společenské funkce vědy ČSAV) bylo 

„plánovité rozvíjení a využívání vědy a výzkumu, plánovité zvyšování rozsahu a 

objemu vědeckých znalostí v souladu s úkoly rozvoje národního hospodářství“.
356

 Ústav 

měl „studovat, rozpracovávat a řešit, případně i ve spolupráci s jinými specializovanými 

pracovišti, teoretické i praktické otázky řízení a plánování vědy a výzkumu a přispívat 

tak k neustálému zvyšování úrovně řízení, plánování a koordinace vědecko-výzkumné 

práce; objasňovat na dílčích otázkách společnosti společenskou funkci vědy za 

socialismu a na přechodu ke komunismu“.
357

 Výsledky výzkumů ÚPV pak měly sloužit 

jako podklad pro Prezidium ČSAV při sestavování perspektivních plánů rozvoje vědy v 

Československu.
358

 Předpokládalo se, že budou v ústavu pracovat „jednak odborníci 

z hlavních oborů přírodních a technických věd, od nichž se bude současně vyžadovat 

důkladná erudice v otázkách národního hospodářství, jednak odborníci ze 

společenských věd, zejména ekonomové a filosofové“.
359

 Podle návrhu na vytvoření 

tohoto institutu z prosince 1961 se totiž do té doby v Československu nevěnovala 

otázkám souvisejícím se společenskou funkcí vědy větší pozornost, zatímco například 

v Polsku a Maďarsku „již pokročili k soustavnějšímu studiu a zpracování dostupných 

zahraničních materiálů z této oblasti“.
360

 V Ústavu pro plánování vědy se však zdaleka 

nezkoumaly všechny problémy, které se většinou do „vědy o vědě“ zahrnovaly. Ústav 

se soustředil především na praktické otázky spojené s vývojem vědy (plánování, 

efektivnost, ekonomie apod.), naopak se jen velmi málo zaměřoval například na 

problematiku filozofie vědy. 
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K 31. prosinci 1967 byla činnosti ÚPV ČSAV ukončena a k 1. lednu 1968 byl 

místo něj ustaven, mimo jiné také z iniciativy Ladislava Tondla, Kabinet pro 

metodologii a společenskou funkci vědy ČSAV (později Kabinet teorie a metodologie 

vědy ČSAV /KTMV ČSAV/). Zřízení tohoto kabinetu bylo odůvodněno potřebou 

zjednodušit náplň dosavadní velmi roztříštěné činnosti ÚPV ČSAV.
361

 V rámci KTMV 

měly působit tři skupiny: logicko-metodologická, sociologická a ekonomická. Činnost 

těchto skupin se pak měla soustředit především na „problémy rozvoje vědy v malé 

vyspělé zemi“, a proto měly být předně řešeny „československé zkušenosti a 

československé problémy“.
362

 Tyto problémy se pak měly zkoumat především 

z perspektivy „společenské účinnosti vědy“ a ze vztahů a strukturálních závislostí „mezi 

přírodními, technickými a společenskými vědami navzájem a mezi nimi a společenskou 

praxí“.
363

 Předpokládalo se též, že bude Kabinet „v úzkém pracovním styku s Čs. 

komitétem pro logiku, metodologii a filosofii vědy a pro vědu o vědě a výzkumným 

mezioborovým týmem Společenské a lidské souvislosti vědeckotechnické revoluce“.
364

 

Kabinet teorie a metodologie vědy však existoval poměrně krátce – byl zrušen 

s nástupem normalizace již v roce 1970, respektive byl včleněn do nově vzniklého 

Filosofického a sociologického ústavu ČSAV. 

V roce 1968, již po vzniku Kabinetu teorie a metodologie vědy, Ladislav Tondl 

s Ivanem Kuchárem iniciovali založení časopisu věnujícího se logice, metodologii a 

filozofii vědy a „některým úsekům tzv. vědy o vědě“.
365

 Podle Tondla a Kuchára byla 

existence takového časopisu nutná, neboť ve Filosofickém časopise převládaly „spíše 

humanisticky, antropologicky a historicky orientované práce“.
366

 Bylo proto potřeba 

vydávat časopis, „který by zahrnoval jednak výsledky prací scientisticky orientovaných 

filosofů, jednak výsledky prací logiků, přírodovědců, ekonomů a sociologů vědy apod., 

tedy odborníků, kteří se zabývají jednotlivými aspekty moderní vědy“.
367

 Do záběru 

navrhovaného časopisu mělo být zahrnuto pět okruhů: 1) logika, včetně logiky vědy, 2) 

metodologie vědy, 3) filosofie vědy, 4) sociologie a ekonomika vědy, 5) některé 
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problémy jazyka. Tondl s Kuchárem navrhovali nový čtvrtletník pojmenovat například 

Filosofie a věda či Sciencia.
368

 Nakonec se pro časopis ujal název Teorie a metoda a 

jeho vedoucím redaktorem se stal Karel Berka. Časopis byl neprodejný, distribuován 

měl být především členům Národního komitétu pro logiku, metodologii a filosofii vědy 

a vědy o vědě a některým domácím i zahraničním institucím. Teorie a metoda měla 

vycházet třikrát ročně v rozsahu 80–100 stran v nákladu 600 kusů.
369

 

Na Slovensku nebyla „věda o vědě“ jako celek institucionalizovaná do takové 

míry, jako v českých zemích či v Polsku. V rámci Slovenské akademie věd se ani 

neujaly snahy vybudovat podobné pracoviště, jako byl Kabinet pro teorii a metodologii 

vědy ČSAV. V rámci SAV vznikl sice již 1. dubna 1963 Kabinet pro plánování vědy, 

jenž se měl soustředit právě na výzkum společenských funkcí vědy, reálnou náplní 

kabinetu však byla především hospodářsko-administrativní agenda
370

 a nikoliv 

teoretické studium vědy. Zájem o vědu o vědě byl na Slovensku obecně menší než 

v českých zemích a ve větší míře se rozvinul až v sedmdesátých letech. Sovětský 

„vědec o vědě“ par excellence Gennadij Michajlovič Dobrov například v předmluvě 

k českému vydání své knihy Věda o vědě. Úvod do obecné teorie vědy z roku 1968 

zařadil mezi československé vědce zabývající se tímto oborem Františka Šorma, Ivana 

Málka, Ladislava Tondla a Jiřího Nekolu, nezmínil ovšem nikoho ze Slovenska.
371

 Na 

Slovensku přesto byla „věda o vědě“ jako obor reflektována, a to například v prostředí 

historiků vědy, kteří viděli perspektivy v propojení dějin vědy právě s „vědou o vědě“. 

„Věda o vědě“ zasahovala též do prostředí slovenských logiků a metodologů vědy, kteří 

se zabývali mimo jiné teoretickým studiem vědy a jejím vývojem. Mezi slovenské 

„vědce o vědě“ tak byl řazen například již zmíněný slovenský logik a metodolog 

Vojtech Filkorn.
372

  

Druhá polovina šedesátých let byla nejen obdobím, kdy se „věda o vědě“ 

v Československu institucionálně zakotvila v podobě Kabinetu teorie a metodologie 

vědy, ale byla to také doba, kdy se o této problematice začalo více debatovat a začaly se 

též objevovat „definice“ této nové disciplíny: například podle filozofa Ludvíka 

Tošenovského byla „věda o vědě“ „speciální věda, zkoumající sociologické, 
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ekonomické, psychologické a jiné stránky soudobé vědy i její vývoj v různých 

zemích“.
373

 Podle Ladislava Tondla a Jiřího Nekoly pak měla mít „věda o vědě“ za cíl 

„systematické studium složité struktury moderní vědy, vzájemných vztahů jednotlivých 

jejich oborů, procesů diferenciace a integrace vědy“.
374

 Zmínky o „vědě o vědě“ se 

objevily mimo jiné také v proslulé Civilizaci na rozcestí – autoři zde konkrétně uvedli, 

že právě prostřednictvím „vědy o vědě“ získává věda „schopnost sebereflexe a 

prokazuje své měnící se postavení ve společnosti“.
375

 Prvenství v použití pojmu „věda o 

vědě“ pak autoři této publikace přisoudili Marii a Stanisławu Ossowským.
376

 Nad 

otázkou, jak „vědu o vědě“ definovat, se také diskutovalo například na Semináři o 

předmětu filozofie vědy, který se konal v dubnu 1968 na Lipně, a který pořádala 

Katedra filozofie Přírodovědecké fakulty UK v Praze ve spolupráci s pražským 

Ústavem marxismu-leninismu. Podle filozofa a logika Karla Čulíka měl být předmětem 

vědy o vědě „proces poznání, analýza budování poznatků, ale nikoliv objekty poznání 

samé“.
377

 S tímto názorem však nesouhlasil Ladislav Tondl, protože podle něj nebylo 

možné zjistit „pravdivost poznatků, respektive správnost jejich tvoření jinak než jejich 

konfrontací s objekty poznání“.
378

 Ve skriptech Nástin vědy o vědě od Bohumily 

Vlachové, které byly v roce 1969 vydány na Lékařské fakultě Univerzity J. E. Purkyně 

v Brně, pak byla „věda o vědě“ definována jako „vědní odvětví, respektive soubor 

disciplín“, které se zabývaly filozofickými, historickými, metodologickými, logickými 

či psychologickými otázkami včetně studia sociologických zákonitostí rozvoje vědy a 

plánování vědeckých výzkumů.
379

 

Jedním z impulsů k rozvíjení „vědy o vědě“ byly pro československé historiky a 

filozofy vědy mezinárodní vědecké kongresy o dějinách vědy, na kterých se o této 

problematice od poloviny šedesátých let poměrně hodně diskutovalo. Pro Ladislava 

Tondla tak byl v tomto ohledu přelomový XI. mezinárodní kongres dějin věd, který se 

konal v roce 1965 v Polsku. Konkrétně pak byla pro Tondla inspirující úvodní 

přednáška Tadeusze Kotarbińského „o dějinách vědy jako zdroji metodologických 

generalizací“ a poté přednášky J. D. Bernala a A. MacKaye „o problémech vědy o 

vědě“. Kromě toho bylo možné na kongrese vyslechnout mnoho dalších referátů i 
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diskusí o tom, „co bývá v poslední době charakterizováno jako věda o vědě“.
380

 Tondl 

též poukazoval na to, že v mnoha zemích již vznikly různé instituce a pracoviště, které 

se zaměřovaly přímo na „vědu o vědě“.
381

 Tondl zároveň upozornil, že není možné 

„vědu o vědě“ chápat jako jeden „homogenní soubor poznatků, získaných jedním 

souborem metod“, ale že se ve skutečnosti jedná o více „věd o vědě“. Na zkoumání 

každého jevu mnohoznačného termínu „věda“ je totiž podle něj nutné použít adekvátní 

metodu (filozofickou, ekonomickou apod.).
382

 

Pro slovenského historika vědy Jána Tibenského byl pro změnu impulsem ke 

studiu „vědy o vědě“ XIII. mezinárodní kongres dějin věd a techniky, který se konal 

v srpnu 1971 v Moskvě. Předseda Akademie věd SSSR Mstislav Keldyš zde totiž 

prohlásil, že „pro správné pochopení procesu rozvoje vědy a stimulování rozvoje jejích 

nejdůležitějších směrů má nesmírný význam studium dějin vědy, její geneze, rozvojové 

tendence a spjatost s celými dějinami společnosti“.
383

 Kromě toho se na XIII. 

mezinárodním kongresu dějin věd a techniky poprvé objevilo větší množství referátů 

věnovaných „vědě o vědě“, a to zejména ze třech oblastí: dějin věd, metodologie vědy a 

tzv. vědecké politiky, jejíž součástí měla být nejen organizace vědy, ale také řízení, 

výchova vědeckých kádrů, sledování vývojových trendů jednotlivých disciplín atd.
384

 

Ján Tibenský se ve své zprávě z konference dokonce zmiňoval o „mimořádně velké 

pozornosti“, která byla „vědě o vědě“ věnována.
385

 Zřejmě pod dojmem zmíněného 

moskevského kongresu pak Ján Tibenský apeloval na větší zapojení dějin vědy a 

techniky do „vědy o vědě“, aby bylo možné z dějin vědy vytvořit „živou a organickou 

součást zmíněné disciplíny ,vědy o vědě‘, abychom mohli svou hřivnou přispět k řízení 

vědy na Slovensku – a ev. i prognóze vědeckotechnického rozvoje Slovenska i celé naší 

vlasti“.
386

 Konkrétně pak Tibenský navrhoval vytvořit z filozofů, sociologů, historiků 

vědy a organizátorů vědeckého výzkumu pracovní tým nebo komisi při předsednictvu 

SAV či jiném orgánu, „která by se zabývala nejen teoretickými otázkami této nové 
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komplexní disciplíny, ale především krátkodobým prognózováním vědy a vědeckého 

výzkumu u nás“.
387

 Tibenský poté upozornil také na fakt, že se těmto otázkám věnují 

nejen v SSSR, ale rovněž v Polsku („kolébka této nové disciplíny“
388

), Maďarsku a 

dalších zemích.
389

 Na druhou stranu však Tibenský poznamenal, že „věda o vědě“ se 

nemůže v Československu stát disciplínou s vlastním vědeckým ústavem, a výsledky 

„vědy o vědě“ by se měly sledovat a „tvořivě aplikovat na naše ekonomické možnosti a 

společenské podmínky“. Podle Tibenského se tak měla „věda o vědě“ na Slovensku 

rozvíjet buď v rámci Sociologického ústavu SAV nebo Oddělení dějin věd a techniky 

HÚ SAV.
390

 

V textech slovenských filozofů se problematika „vědy o vědě“ začala více 

objevovat v polovině sedmdesátých let, zejména pak v článcích Karola Hájka ve 

slovenské Filozofii. Hájek definoval „vědu o vědě“ jako disciplínu, která zkoumá 

„strukturu, fungovaní a vývoj systému vědy jednak v jeho externích vazbách 

s technikou společenské výroby, která má svůj funkční vztah k potřebám člověka, a 

současně rozvoj systému vědy v jeho podmíněnosti interními funkcemi vývoje 

komponentů struktury“.
391

 Metodou „vědy o vědě“ podle Hájka měla být „systémovo-

strukturální analýza progresívních forem organizace struktury systému vědy, budování a 

využívaní věcně specializovaných disciplín všeobecné teorie vědy, metodologie vědy a 

logiky vědy v jednotě se sociologií, ekonomií a psychologií vědy“
392

 a cílem této 

disciplíny pak „výstavba nejvšeobecnějšího teoretického systému o zákonitostech 

vývoje vědy pro optimalizaci praxe řízení vývoje organizace systému věd a 

zefektivňovaní jejích poznávacích i aplikačních metod ve prospěch rozvoje společenské 

výroby“.
393

 Hájek rozlišoval dvě základní oblasti „vědy o vědě“ (konkrétně hovořil o 

„filozofickém subsystému vědy o vědě“): první oblastí měla být všeobecná teorie, 

metodologie a logika vědy a druhou sférou pak integrace vědy s praxí, tzn. politika 

vědy, sociologie vědy, ekonomie, psychologie apod.
394

 Karol Hájek tak na „vědu o 

vědě“ nahlížel zejména z filozofického hlediska, což vycházelo z jeho oborové 

specializace (zabýval se filozofií a jejím vztahem k exaktním vědám). Z tohoto pohledu 
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také interpretoval počátky „vědy o vědě“ – její kořeny viděl v marxistické filozofii, 

neboť „klasici marxismu-leninismu nikde a nikdy neviděli v takovém užším spojení 

filozofie a speciálních věd tabu“.
395

 Rovněž průkopníci v oboru „vědy o vědě“ jako J. 

D. Bernal (podle Hájka „zakladatel vědy o vědě“),
396

 T. Kotarbiński, I. Malecki nebo E. 

Olszewski měli vycházet z filozofie, a i v případě „komplexnějších forem výzkumu 

vývinu vědy“ (S. R. Mikulinskij, N. I. Rodnyj či G. M. Dobrov) měla hrát filozofie 

významnou úlohu.
397

 

V Československu, zejména pak od sedmdesátých let, se totiž na „vědu o vědě“ 

často nahlíželo právě prizmatem sovětských autorů (vedle výše zmíněné trojice 

Mikulinskij – Rodnyj – Dobrov bývali citováni například B. M. Kedrov, V. I. 

Belozercev či S. A. Kugel). Mnozí českoslovenští autoři si proto pro definování „vědy o 

vědě“ vypůjčovali sovětské texty. Július Sedliak například ve své knize Ľudský činiteľ 

vo vede z roku 1980, v jejímž úvodu se „vědě o vědě“ – „stále ještě formující se a 

dozrávající nové vědní disciplíně“
398

 – věnoval, ocitoval jak definici Dobrova (věda o 

vědě jako „komplexní výzkum zkušeností chování se vědeckých systémů s cílem 

vypracovat metody nárůstu vědeckého potenciálu a zvýšení efektivnosti vědeckého 

rozvoje pomocí prostředků organizačního působení“),
399

 tak také charakteristiku 

Mikulinského a Rodného („Věda o vědě je speciální odvětví poznání, studující 

zákonitosti rozvoje vědy jako uceleného systému a specifických forem její činnosti“).
400

 

Sovětské inspirace k nazírání na „vědu o vědě“ vedly mimo jiné také k tomu, že se při 

studiu této disciplíny začala zdůrazňovat zejména její praktická stránka (efektivnost 

vědy). Explicitně se k tomuto pojetí přihlásil také Július Sedliak: „Souhlasíme 

s profesorem Dobrovem v tom, že vědě o vědě jde o to, aby se zkoumaly optimální 

cesty organizace vědy a na základě skutečného poznání zákonitostí a vnitřního 

mechanismu aby se zlepšovaly také metody řízení. Jde o to, aby se v maximální míře 

vyloučilo z řídící praxe laické živelné rozhodování jen podle citu nebo znalosti rozvoje 

jediného (toho vlastního) vědního oboru a mechanické přenášení těchto zkušeností na 

jiné vědní oblasti; aby se odstranil individualismus (i když se někdy nazývá 
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profesionalismem) a aby se zabezpečil i v řízení vědy socialistický kolektivismus lidí 

znalých věci.“
401

 

V osmdesátých letech se však v Československu, podobně jako v Sovětském 

svazu, začalo postupně od pojmu „věda o vědě“ opouštět – místo toho se stále častěji 

začal, coby synonymum, používat pojem „teorie vědy“.
402

 Podle některých autorů měl 

být dokonce pojem „věda o vědě“ „neurčitý a nevhodný“, na což však údajně 

marxističtí autoři upozorňovali „již při jeho zavedení“.
403

 V jiných československých 

textech se však ještě v polovině osmdesátých let psalo o „vědě o vědě“ jako o 

„vznikající disciplíně“.
404

 

2.2 Ideologizace vědecké komunity 

Šedesátá léta byla, jak již bylo zmíněno výše, počátkem institucionalizace „vědy o 

vědě“ jak v Polsku a Československu, tak také v dalších zemích na Západě i 

v sovětském bloku. Konstituování této „nové“ disciplíny v kontextu probíhající Studené 

války se však muselo nutně projevit do podoby tohoto oboru – polští a českoslovenští 

„vědci o vědě“ byli totiž, podobně jako další společenští, humanitní i přírodní vědci, 

vystaveni ideologickým vlivům vládnoucí komunistické strany. Není tak možné 

zkoumat vědeckou komunitu (vědecké pole) bez přihlédnutí k míře její ideologizace, 

respektive zásahům politické moci (politického pole). A v tomto ohledu byl mezi 

Polskem a Československem zásadní rozdíl.  

2.2.1 Polsko: divný komunismus 

Adam Schaff, polský marxistický filozof a významný představitel stranické vědy do 

roku 1968, ve svých vzpomínkách napsal, že v Polsku po roce 1945 marxismus 

rozhodně neměl na vědu zásadní vliv: „Učil jsem se psát, ačkoliv jsem příliš neměl o 

čem. O marxismu, který jsem znal, se nesmělo – když jsem se pustil do diskuse 

s knězem Kłósakem
405

 na téma marxistické filozofie, pozvali mě do ÚV, kde mi 

Berman
406

 udělil důtku a poučil mne, že marxisticky se má myslet, ale o marxismu se 

psát nemá. Taková byla doba. O nějakém útoku marxistů na polskou vědu, jak to nyní 
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někteří pohádkáři namlouvají nevinným posluchačům, nemohla být ani řeč, nejen 

protože se to nesmělo, ale především proto, že těch marxistů bylo jako šafránu“.
407

 Na 

základě Schaffových slov však nemůžeme usuzovat, že by se v Polsku po roce 1945 

marxismus nepropagoval, neučil či nikomu nevnucoval. Samotný Schaff v tomto ohledu 

může být bezpochyby označen za šiřitele marxismu – takový pohled na činnost Adama 

Schaffa nabízí mimo jiné Marcin Król, polský filozof, publicista a představitel 

„opoziční vědy“, který se s ním setkal coby student Varšavské univerzity ve druhé 

polovině šedesátých let: „Na filozofii mě potkalo dramatické rozčarování, konkrétně 

přednášky Adama Schaffa, který nejenže (na rozdíl téměř od všech ostatních profesorů) 

učil ortodoxní marxismus, ale navíc to ještě dělal výjimečně primitivním způsobem, což 

neodpovídalo jeho pěkným kravatám a manýrům, jaké si přinesl z dobré lvovské rodiny. 

Schaff nám vykládal například taje teorie poznání na základě leninovské koncepce 

odrazu, což dokonce i pro nás, kteří jsme teprve začínali studovat, ale již něco o filozofii 

věděli, bylo prostě směšné.“
408

 

Bez ohledu na míru úspěchů Adama Schaffa v propagaci marxismu-leninismu 

bylo pro ideologizaci vědeckého pole podstatné také to, jakou roli sehrála vědecká 

autorita a stála-li nad stranickými rozhodnutími či nikoliv. A právě v mnoha případech 

se zřejmě vědecká autorita ukázala jako zásadní. Například již v říjnu 1948 literární 

kritik Jan Kott konstatoval, že se ještě nepodařilo vychovat ani jednoho „stranického“ 

vědce s takovou vědeckou autoritou, která by mu umožňovala konkurovat „reakčním 

proudům ve vědě“. Na různé výroční akce či mezinárodní sjezdy tak byli polští 

komunisté nuceni delegovat vědce, kteří jim byli „ideově cizí“ právě z toho důvodu, že 

„žádný z marxistů nemá náležitou autoritu“. Podle Kotta navíc měly aktivity 

stranických vědců „partyzánský charakter (…) téměř jako v dobách nelegálnosti 

[komunistické] strany“.
409

 I v padesátých letech pak bylo možné nalézt případy, kdy 

vědecká autorita převážila nad rozhodnutími vládních či stranických představitelů. 

Polský fyzik Leopold Infeld ve svých pamětech například zmiňuje situaci, kdy byla na 

ministerstvu odmítnuta žádost na přiznání aspirantury jedné jeho studentce a to 

z důvodu, že prý chodí často do kostela. „Řekl jsem, že jestli se jí do 24 hodin nepřizná 
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aspirantura, rezignuji ze své funkce. A následující den aspiranturu získala.“
410

 Převahu 

vědecké autority nad politickou loajalitou ilustruje také kandidatura historika Jerzyho 

Topolského na člena Polské akademie věd v roce 1976. Jerzy Topolski měl sice ve 

svém kádrovém hodnocení uvedeno, že udržuje „sporadické kontakty o blíže 

nevyjasněném charakteru s Adamem Michnikem“, zároveň však bylo jeho členství 

v Polské akademii věd doporučeno, neboť „jeho vědecké výsledky ho předurčují 

k tomu, aby se stal členem PAN“.
411

 

Uznávání vědecké autority ze strany komunistické vlády i představitelů stranické 

vědy souviselo s obecnějším rysem komunistického režimu v Polsku. Podle Marcina 

Kuly totiž byli představitelé komunistického aparátu v Polsku oproti těm z ostatních 

socialistických zemí „rozumnější“ a většina z nich si tak uvědomovala, kdo je skutečně 

dobrým vědcem, bez ohledu na jeho stranickou příslušnost. Navíc se samotní 

funkcionáři cítili polichoceni, pokud měli kontakty s těmi „skutečně lepšími“, kteří ve 

vědě něco znamenali.
412

 Podle Johna Connellyho navíc polští komunisté při vytváření 

své politiky brali v úvahu „kolektivní smysl pro povinnost chovat se důstojně“ – 

vysokoškolští profesoři totiž zůstávali i po válce v Polsku elitou se „silně vyvinutým 

citem pro dodržování pravidel chování“, ke kterým mimo jiné patřila také čest 

(honor).
413

 Svou roli sehráli také samotní vědci, často členové PZPR, kteří 

s komunistickým aparátem spolupracovali nebo byli dokonce jeho součástí. I díky nim 

mohli někteří vědci – nekomunisté vystudovat a vědecky působit.
414

 Podle Kuly tak 

byla Polská lidová republika „divným komunismem, ve kterém bylo možné získat 

vědeckou autoritu i bez ,požehnání‘ systému“.
415

 „Podivnosti“ polského komunismu si 

všímali i vědci ze Západu, což ilustrují vzpomínky francouzského historika Georgese 

Dubyho na návštěvu Varšavské univerzity v roce 1960. Poslední den pobytu mu totiž 

Aleksander Gieysztor
416

 slíbil, že mu ukáže „nějakého komunistu“. V shromáždění, 
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kterého se oba účastnili, pak byl komunista pouze jeden, a bylo možné ho poznat podle 

toho, že jako jediný na sobě neměl kravatu.
417

 

Na podobu vědecké komunity a míru její ideologizace měl vliv také fakt, že se 

ani samotní „straničtí“ vědci nebránili přijímání nemarxistických vlivů. Například 

v dokumentu „Stav a úkoly sociologie v Polsku“, který vznikl v ÚV PZPR na začátku 

šedesátých let, se konstatovalo, že „odpoutání se od nemarxistických směrů není pro nás 

[stranické vědce] cílem samo o sobě a být marxistou v sociologii (podobně jako v jiných 

společenských vědách) neznamená zcela odmítat všechny otázky a dokonce i řešení, 

které vystupují v buržoazní vědě“.
418

 V témže dokumentu mimo jiné také stálo, že není 

důležitá „čistota“ marxistické doktríny, ale její korespondence se skutečností: 

„Neodmítáme žádnou otázku, žádnou metodu, žádné řešení, pouze proto, že nevznikly 

v rámci naší vlastní školy (…) Hovoříme-li o sociologii, musíme myslet na to, že po 

dlouhou dobu marxisté neprováděli systematické empirické výzkumy…“
419

 Inspirace 

polských vědců západními koncepcemi, a to jak z řad vědců „stranických“, tak 

samozřejmě také „akademických“ a v neposlední řadě i „opozičních“, pak vedly k tomu, 

že byly socialistické vlivy téměř podceňovány – a to se mimo jiné týkalo také „vědy o 

vědě“. Historik vědy Stefan Zamecki tak mohl v polovině osmdesátých let konstatovat, 

že se polští autoři z oboru „vědy o vědě“ až příliš obracejí k západním koncepcím, a že 

zcela ignorují literaturu ze socialistických zemí.
420

 

Vědci náležející do pole stranické vědy si nedostatečnou ideologizaci 

společenských věd v Polsku uvědomovali a poukazovali na ni. Většinou se však jednalo 

o interní materiály a stranickým vědcům se svou vizi společenských věd prosadit 

nepodařilo. Jednou ze stížností nad situací v polské filozofii a sociologii byl 

padesátistránkový text filozofa a logika Jarosława Ładosze z roku 1964 napsaný pro 

potřeby ÚV PZPR a nazvaný „,Mírové soužití‘ v polské filozofii a sociologii“.
421

 

V uvedeném textu si Ładosz stěžoval, že je v Polsku možné být „buržoazním filozofem“ 

či „buržoazním sociologem“ a zároveň aktivně působit v akademickém životě. Vadilo 
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mu též, že se začíná „zamlčovat“, že T. Kotarbiński, W. Tatarkiewicz, N. Łubnicki, T. 

Czeżowski, R. Ingarden, C. Znamierowski, J. Szczepański, M. Ossowska, J. Chałasiński 

i tehdy již zesnulí S. Ossowski a K. Ajdukiewicz jsou „představitelé buržoazních škol 

ve filozofii a sociologii“. Mládež pak podle Ładosze neměla jasno v tom, kdo je a není 

marxistický filozof či sociolog, a proto docházelo například také k tomu, že byli za 

marxisty mylně považováni například Kotarbiński s Ossowskou.
422

 Ładosz též 

kritizoval fakt, že se ve filozofické a sociologické literatuře běžně citují „buržoazní 

autoři“ bez toho, aby byli náležitě kritizováni, a navíc se jejich jména v těchto textech 

objevují mnohem častěji než jména marxistických autorů.
423

 Podobný názor sdílel také 

„stranický“ sociolog Władysław Markiewicz, podle kterého se polští sociologové 

inspirovali buržoazním přístupy nejvíce ze všech socialistických zemí. Na druhou stranu 

však současně uvedl, že to neznamená, že by polská sociologie podléhala buržoazním 

tlakům či že by vykazovala „příliš malou míru ofenzivy v boji proti cizím ideologickým 

vlivům“.
424

 Straničtí filozofové a sociologové tak byli většinou realističtí a uvědomovali 

si, že „akademické“ vědě konkurovat nemohou. Janina Wojnar-Sujecka si na zasedání 

filozofické a sociologické sekce Oddělení vědy a osvěty ÚV PZPR v dubnu 1969 

alespoň vytýčila za cíl ovlivňovat mladé Poláky: „Ve filozofii máme jeden vědecký 

časopis a katolíci čtyři. Jsme pod tlakem jmen a autorit – např. Kotarbiński. (…) Vždyť 

ani Kotarbińského ani Ingardena nepřesvědčíme. Ale chceme přesvědčit naši 

mládež.“
425

 

Kritika z opačné strany, tedy stížnosti „akademických“ a „opozičních“ vědců na 

ideologické a politické zásahy do vědy, pak zaznívala nejčastěji na počátku 

osmdesátých let. Tehdejší předseda Polské akademie věd Witold Nowacki například na 

plenárním shromáždění PAN v říjnu 1980 kritizoval „nepromyšlenou kádrovou 

politiku“ – na různých postech podle něj byli často lidé neodpovědní a nepřipravení, 

kteří se navíc „netěšili uznání a důvěry prostředí“.
426

 Nowacki kritizoval též cenzuru, 

přičemž navrhoval, aby prezidium PAN vytvořilo „stálou skupinu expertů oprávněných 

intervenovat proti neodůvodnitelným rozhodnutím cenzury ve vztahu k vědeckým 

                                                 
422

 AAN, f. KC PZPR, Wydział nauki i oświaty, 237/XVI-396, „,Pokojowe współistnienie‘ w polskiej 

filozofii i socjologii“, k. 8–10. 
423

 Ibid., k. 21–23. 
424

 AAN, f. KC PZPR, Wydział nauki i oświaty, 237/XVI-391, „Stan i perspektywy rozwoju socjologii w 

Polsce“, k. 80–81. 
425

 AAN, f. KC PZPR, Wydział nauki i oświaty, 237/XVI-553, „Posiedzenie Sekcji Fil.Soc. – 

29.IV.[1969]“, k. 87. 
426

 Witold Nowacki, „Nauka Polska na drogach odnowy“, Nauka Polska 29, č. 1–2 (1981): 12. 
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publikacím“.
427

 S podobnými požadavky vystoupil na témže zasedání mimo jiné také 

matematik Jerzy Łoś, podle kterého mělo po roce 1968 dojít dokonce k „ničení 

společenských a organizačních struktur polské vědy“.
428

 Łoś měl na mysli mimo jiné 

činnost tzv. březnových docentů i dalších „stranických“ vědců: „Když jsem při jiné 

příležitosti jednoho z prominentů naší Akademie upozornil, že hlasoval v CKK 

[Centrální kvalifikační komisi] pro udělení titulu docenta člověku, který se dopustil 

plagiátu, obrátil oči vzhůru a pověděl: ,Řekli mi, že je to oddaný syn Strany.‘“
429

 

2.2.2 Polská sjednocená dělnická strana: udržet pozice 

Polské sjednocené dělnické straně se nikdy nepodařilo zcela ovládnout polskou vědu, 

nepodařilo se jí ani dosáhnout významnějšího zastoupení v prostředí polských vědců na 

univerzitách ani v Polské akademii věd. Například v květnu 1948 bylo z celkového 

počtu 2188 profesorů v Polsku jen 82 členů PZPR, tedy necelá čtyři procenta. Z 3762 

docentů pak bylo 109 členů PZPR (necelá tři procenta). Ani v řadách vysokoškolských 

studentů nepřekročil podíl straníků čtyři procenta.
430

 John Connelly vysvětluje nízkou 

míru infiltrace PZPR do univerzitní a vědecké komunity specifickým postavením 

polských profesorů, zejména ze společenskovědních oborů – jednak byli jednotní ve 

svém odporu proti komunismu, a jednak měli coby elity „silný a výlučný pocit 

identity“, ke kterému přispívaly jak jejich šlechtické kořeny, tak také jejich úloha za 

druhé světové války v podobě aktivního odboje. A jelikož byl nový socialistický režim 

v Polsku vnímán jako ohrožení polské národní identity, pro starší generaci polských 

profesorů členství v komunistické straně znamenalo „zradu národní a akademické 

kultury“.
431

 Jak upozorňuje Tadeusz Rutkowski, podstatné bylo také to, že se polští 

komunisté rozhodli vybudovat „novou organizaci vědy na starých základech“, neboť 

pochopili, že se jim nevyplatí otevřeně bojovat proti nekomunistickým vědcům, které 

naopak pro udržení dosavadní vysoké úrovně vzdělávání komunistická vláda 

potřebovala.
432
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Polská sjednocená dělnická strana se nicméně i tak snažila kontrolovat vědu i 

vědce, a to skrze Oddělení vědy a osvěty ÚV PZPR, jednotlivé stranické buňky na 

univerzitách či v Polské akademii věd, případně prostřednictvím Ministerstva pro 

vysoké školy. Do vědecké práce v některých případech zasahoval také Hlavní úřad pro 

kontrolu tisku.
433

 Polští komunisté však již koncem padesátých let sebekriticky 

přiznávali, že jejich vliv na polskou vědeckou komunitu není zdaleka takový, jaký by si 

přáli. Například Aleksander Bramson na zasedání základní organizace PZPR při Polské 

akademii věd v dubnu 1959 konstatoval, že činnost strany na půdě PAN zatím příliš 

necílí na osoby s odlišnými ideologickými názory a navíc kolem těchto osob „všichni 

chodí a často poslouchají jejich rady“.
434

 Jednou z hlavních překážek polských 

komunistů ve vědě tak byla nemožnost ovlivňovat polské vědce – nekomunisty, kteří se 

těšili vědecké autoritě ještě z dob před druhou světovou válkou. „Jiní lidé, vychovaní 

v jiné době“
435

 – jak tyto vědce v roce 1960 charakterizoval Adam Schaff – zkrátka 

hráli v polské vědě po roce 1956 velmi významnou úlohu a nebylo v silách polských 

komunistů to nějak výrazně měnit. K tomu přispěly i velké ztráty vědců a profesorů za 

druhé světové války. Válku nepřežilo asi 38 % polských profesorů a docentů a 32,6 % 

asistentů a odborných asistentů – obecně pak byl podíl obětí mezi vysokoškolskými 

učiteli zhruba dvakrát větší než podíl obětí z celé polské populace.
436

 Pro polské 

komunisty tak už nebylo možné výrazněji postihovat a perzekvovat toto prostředí vědců 

a vysokoškolských učitelů, nechtěli-li ho téměř zlikvidovat. Polská sjednocená dělnická 

strana proto neměla na podobu společenských a humanitních věd zásadní vliv. 

Například v případě sociologie, alespoň podle polského sociologa Jerzyho Szackého, 

tehdy platilo, že „marxisté se drželi své domnělé dominance, nemarxisté si pak bádali 

po svém a o marxismus se zajímali jen do té míry, do jaké to bylo nutné, aby se s ním 

nedostali do otevřeného konfliktu“.
437

 K určitým politickým zásahům a perzekucím 

vědců však docházelo i v Polské akademii věd: například v roce 1960 byl sociolog Józef 
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Chałasiński zbaven postu zástupce vědeckého tajemníka PAN, delegáta Polské lidové 

republiky při UNESCO a vedoucího katedry na Lodžské univerzitě za to, že kriticky 

ohodnotil stav polské sociologie na sociologickém kongrese v italské Strese v září 

1959.
438

 

Menší vliv na vědeckou komunitu, zejména pak v porovnání 

s Československem, se odrážel také v menším podílu členů PZPR mezi vědci. Například 

v letech 1957–1967 bylo do společenskovědních ústavů PAN přijato 27 nových 

pracovníků, ale pouze dva z nich byli členové PZPR.
439

 Na začátku šedesátých let pak 

bylo například v Historickém ústavu PAN ze 149 vědeckých pracovníků 40 členů 

PZPR, což tehdy vědecký tajemník PAN Henryk Jabłoński označil za situaci, která 

„není v zásadě nejhorší“.
440

 „Nejhorší situace“, přinejmenším z pohledu Polské 

sjednocené dělnické strany, nebyla ani v Praxeologickém ústavu PAN. Toto pracoviště 

čítalo v roce 1968 15 pracovníků, z nichž byli čtyři členové PZPR. Podle místní 

stranické organizace PZPR to „ve srovnání s jinými podobně velkými pracovišti“ neměl 

být špatný výsledek.
441

 Malý počet členů PZPR byl také mezi samotnými akademiky 

(členy Polské akademie věd) – například před volbami nových členů PAN v roce 1967 

Oddělení vědy a osvěty ÚV PZPR ve své zprávě konstatovalo, že „mezi navrženými 

kandidáty je velmi málo členů PZPR“,
442

 když mezi dvanácti kandidáty na členy-

korespondenty PAN byl pouze jeden člen PZPR.
443

 Ani funkce předsedy PAN nebyla 

vždy obsazena věrnými straníky – například v letech 1957–1962 stál v čele Polské 

akademie věd nestraník Tadeusz Kotarbiński, kterého poté ve funkci vystřídal další 

nestraník Janusz Groszkowski. Teprve v roce 1972 nastoupil do čela PAN člen PZPR – 

chemik Włodzimierz Trzebiatowski.
444

 A například i v období válečného stavu zůstal na 

pozici předsedy PAN medievalista Aleksander Gieysztor těšící se mezi vědci poměrně 

velké autoritě. 

Polská sjednocená dělnická strana částečně posílila svůj vliv na polskou 

vědeckou komunitu v roce 1968, poté, co část vědců z Polské akademie věd i univerzit 
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podpořila protestující studenty. Z ÚV PZPR byl tehdy vyloučen Adam Schaff, který 

zároveň přišel o funkci ředitele Filozofického a sociologického ústavu PAN. Podobný 

osud postihnul také Stefana Żółkiewského, dosavadního vědeckého tajemníka 

společenskovědního oddělení PAN. K jejich vyloučení přispělo také obvinění ze 

sionismu – po březnových událostech totiž v Polsku naplno vypukla antisemitská 

kampaň. Na druhou stranu však například ředitel Historického ústavu PAN Tadeusz 

Manteuffel, ač se angažoval v březnových protestech a vystupoval na obranu 

pronásledovaných režimem, si svou pozici uhájil. Podle Tadeusze Rutkowského tento i 

podobné případy svědčily o záměrném omezení represí vůči vědecké komunitě a 

především pak vůči „význačným vědcům“, jejichž „autoritu a formální podporu“ 

komunistická moc nadále potřebovala.
445

 

Při volbách do vedení PAN v roce 1968 sice byla pozice polských komunistů 

silnější než v letech předcházejících, zdaleka však nebyla monopolní. Například mezi 

osobami navrženými do prezidia PAN figurovalo 15 členů PZPR a 17 nestraníků
446

 a na 

jaře 1969 pak tvořili členové PZPR zhruba pětinu akademiků PAN.
447

 Právě volby 

nových členů PAN na jaře 1969, ve kterých bylo zvoleno 38 nových členů a z toho 5 

členů PZPR,
448

 vyhodnotili polští komunisté jako „porážku“, neboť se ve volbách 

nepodařilo prosadit několika kandidátům – členům PZPR i vědcům, kteří byli stranou 

podporováni. V několika případech se totiž „opozici“ podařilo postavit proti 

komunistickým kandidátům významné vědecké osobnosti. Zpráva Oddělení vědy a 

osvěty ÚV PZPR uvádí příklad Konrada Górského či Marie Ossowské, kteří prý 

kandidovali jen proto, aby nebyli zvoleni komunističtí protikandidáti. Zmíněná zpráva 

pak jasně ukazuje slabost PZPR: „Protože jsme nechtěli bojovat s prof. Górským, 

přidalo se k historii literatury ještě jedno místo, které by umožnilo zvolit jak jeho, tak i 

[komunistického kandidáta] J[ana] Z[ygmunta] Jakubowského. Bohužel posledně 

jmenovaný neprošel.“
449

 Jako hlavní příčinu tohoto neúspěchu strany zpráva označila 

„opoziční postoj části starších profesorů, stejně tak z prostředí PAN jako i vysokých 
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wyborów nowych członków PAN“, In: Ibid., 351. 
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škol“.
450

 Získat tyto profesory na svou stranu se komunistům nepodařilo a interně se to 

nebáli přiznat: „V průběhu uplynulých let se strana i státní moc nejednou snažily získat 

toto prostředí [profesorů starší generace] tím, že členům Polské akademie věd vytvářely 

obecně výhodné podmínky k práci, zahraniční kontakty či využívaly politiku 

odměňování, četná vyznamenání atd. Nejednou se tím vyhnulo, ostatně oboustranně, 

politickým konfliktům, což bylo částí tohoto prostředí vyhodnoceno jako projev slabosti 

moci.“
451

 Také informátor tajné bezpečnosti s pseudonymem „Kuba“ na začátku roku 

1971 konstatoval, že v Polské akademii věd „vědeckou politiku dělají jednotliví 

profesoři podle vlastních cílů a pohledů – fakticky nikým nekontrolovaní a nikomu za 

nic odpovědní“.
452

 

Největší podíl straníků, nikoliv překvapivě, byl ve vedení Polské akademie věd. 

Například po volbách nového vedení PAN v prosinci 1977 zůstal podíl straníků zhruba 

na 50 %, v Plenárním shromáždění tento podíl dosahoval 25 %.
453

 Naopak jako 

neúspěšný se pro PZPR (nejen) v sedmdesátých letech jevil především nábor nových 

doktorandů do Polské akademie věd – přijímáni totiž byli „kandidáti z prostředí 

inteligence“, mnohdy zaměření proti komunistickému režimu. Kromě toho nebyly 

údajně žádné snahy zvětšit nábor „doktorandů dělnického a rolnického původu či osob 

zaměstnaných v průmyslových závodech“.
454

 

 

Tabulka 2: Podíl členů PZPR (v %) ve vybraných varšavských ústavech PAN 

Ústav/pracoviště 1974 1977 1979 

Ústav filosofie a sociologie 17,3 21,1 16,3 

Historický ústav 19,8 26,8 22,8 

Ústav socialistických zemí 57,5 50,0 46,4 

Ústav dějin vědy, osvěty a techniky 14,9 19,4 19,1 

Knihovna PAN 4,5 6,5 6,1 

Varšavské ústavy PAN celkem 10,8 10,9 11,4 

Zdroj: „Nr 217, [1979], Warszawa – Stan upartyjnienia w placówkach PAN ośrodka 

warszawskiego“, In: Pleskot a Rutkowski, eds., Spętana akademia, Tom 2, 657-58. 
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 „Nr 6, 1971 styczeń 13, Warszawa – Źródło ,Kuba‘. Notatka dotycząca sytuacji w PAN, tajne“, 

Pleskot a Rutkowski, eds., Spętana akademia, Tom 1, 71. 
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 „Nr 210, 1977 grudzień 17 [?], Warszawa – Zebranie Zespołu Partyjnego przy Zgromadzeniu 

Ogólnym PAN – plan obrad“, In: Pleskot a Rutkowski, eds., Spętana akademia, Tom 2, 640. 
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 „Nr 27, 1973 kwiecień 17, Warszawa - Notatka Wydziału IV Departementu III MSW dotycząca 

działalność trzyletnich studiów doktoranckich w placówkach naukowych PAN, tajne“, In: Pleskot a 

Rutkowski, eds., Spętana akademia, Tom 1, 137–38. 
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Tabulka 3: Podíl členů PZPR (v %) v jednotlivých vědeckých skupinách podle oddělení 

PAN (1979) 

Oddělení
455

  Celkem Z toho vědečtí pracovníci  Doktorandi 

Celkem profesoři 

a docenti 

odborní 

asistenti 

asistenti a 

starší 

asistenti 

I. odd. 16,5 18,9 28,8 18,4 11,6 7,6 

II. odd. 5,6 8,8 16,6 8,6 4,6 5,4 

III. odd. 7,8 9,8 20,0 8,5 3,6 6,2 

IV. odd. 7,8 9,6 16,5 12,0 5,2 3,0 

V. odd. 11,5 16,1 14,8 14,8 26,6 0 

VI. odd. 8,6 9,1 27,2 11,1 14,2 0 

VII. odd. 8,5 8,8 12,2 7,1 5,3 0 

PAN 11,4 12,6 24,3 5,6 6,4 6,5 

Zdroj: „Nr 217, [1979], Warszawa – Stan upartyjnienia w placówkach PAN ośrodka 

warszawskiego“, In: Pleskot a Rutkowski, eds., Spętana akademia, Tom 2, 657-58. 

 

O relativní slabosti PZPR ve vztahu k vědeckému prostředí svědčil také její 

postoj k „opozičním“ vědcům. Ačkoliv se do opozičních aktivit zapojovalo také mnoho 

vysoce postavených a uznávaných vědců z Polské akademie věd a velká část jejích 

„běžných“ zaměstnanců (mezi signatáři Listu 34
456

 byli například L. Infeld, T. 

Kotarbiński, W. Tatarkiewicz a další,
457

 podle odhadů Ministerstva vnitra pak bylo 

v aktivity Solidarity angažováno až 90 % pracovníků společenskovědních ústavů 

PAN),
458

 polští komunisté proti nim výrazněji nezakročili. Přitom byla, přinejmenším 

podle literárního vědce Michała Głowińského, „konspirace“ vědců v období válečného 

stavu i později v Polské akademii věd více než viditelná: „V Institutu [literárních studií 

PAN], jako ostatně v celém Staszicově paláci, se toho hodně dělo, konspirovalo se, byla 

to však taková konspirace toho typu, kterou bylo snadné postřehnout pouhým okem. 

Přicházely různé osoby a něco probíraly charakteristickým šeptem, konaly se nějaké 

tajné schůze. Tak tomu bylo po mnoho let a komunistická moc se s tím nejspíše 

smířila.“
459

 Neznamenalo to však, že by PAN nepostihly vůbec žádné perzekuce ze 

strany komunistické moci: po vyhlášení válečného stavu bylo internováno 17 

                                                 
455

 I. oddělení – Společenské a humanitní vědy, II. oddělení – biologické vědy, III. oddělení – exaktní 

vědy, IV. oddělení – technické vědy, V. oddělení – zemědělské a lesní vědy, VI. oddělení – lékařské 

vědy, VII. oddělení – vědy o zemi. 
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 List 34 bylo protestní prohlášení proti cenzuře a omezení přídělu papíru adresovaný polské vládě 
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 Pleskot a Rutkowski, eds., Spętana akademia, Tom 1, 19. 
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 „Nr 124, 1982 wrzesień 11, Warszawa – Informacja Departementu III MSW dotycząca sytuacji w 

naukach społecznych, tajne“, In: Ibid., 349. 
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 Michał Głowiński, Kręgi obcości: opowieść autobiograficzna (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 

2010), 430–31. 
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pracovníků PAN (mimo jiné Stefan Amsterdamski, Bronisław Geremek, Jerzy Jedlicki 

a další) a dokonce i jeden člen PAN (Władysław Kunicki-Goldfinger).
460

 Kromě toho 

bylo v Polské akademii věd odvoláno ze svých funkcí 12 ředitelů ústavů.
461

 I tak je ale 

možné tyto perzekuce v kontextu válečného stavu hodnotit jako mírnější. Podle Patryka 

Pleskota a Tadeusze Rutkowského totiž PZPR váhala důrazně zakročit proti známým a 

uznávaným vědcům, neboť brala ohled na obraz Polska na Západě.
462

 V osmdesátých 

letech se pak skutečně objevovaly protesty proti perzekucím polských vědců právě z řad 

jejich západních kolegů – proti propuštění Bronisława Geremka z Historického ústavu 

PAN v roce 1985 protestoval mimo jiné Jacques Le Goff.
463

 

Vyhlášení válečného stavu v prosinci 1981 pak mělo mimo jiné za následek také 

pokles počtu straníků v PAN. Jen v období od 13. prosince 1981 do 31. ledna 1982 

vystoupilo ze Základní organizace PZPR při PAN 98 členů.
464

 Podíl členů strany ve 

společenských vědách se pak po roce 1981 zmenšil zhruba o 10 %, přičemž 

k největšímu poklesu došlo v prostředí sociologů a historiků.
465

 Obecně pak po 13. 

prosinci 1981 poklesl podíl straníků v Polské akademii věd o 23 %, přičemž nejvyšší 

podíl straníků zůstal v prostředí pracovníků společenských věd (18 %), nejnižší pak 

v biologických, matematických a fyzikálních ústavech (méně než 5 %).
466

 

Podle údajů Oddělení vědy a osvěty ÚV PZPR z června 1982 pak v Polsku 

působilo ve společenských a humanitních vědách zhruba 20 tisíc vědeckých pracovníků, 

z čehož bylo na vysokých školách zaměstnáno 14 tisíc (z toho 31 % bylo členů PZPR), 

v resortních vědeckých pracovištích kolem 5 tisíc (24 % členové PZPR), a v Polské 

akademii věd 1,4 tisíce (17 % členové PZPR).
467

 Celkem pak mělo v září 1982 v Polské 

akademii věd pracovat kolem 1200 členů PZPR, což odpovídalo 7,3 % všech 

zaměstnanců (pro varšavská pracoviště PAN byl tento podíl vyšší – zhruba 9,5 %).
468

 K 

roku 1983 byl největší podíl členů PZPR v Ústavu socialistických zemích (65 %), 
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 „Nr 250, 1982 wrzesień, Warszawa – Informacja Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR o sytuacji 

społeczno-politycznej w PAN“, In: Ibid., 782. 
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zatímco nejmenší podíl v Ústavu teoretické fyziky (žádný člen PZPR), v Ústavu 

paleobiologie (0,5 %), v Centru kosmického výzkumu (1,1 %) a v Ústavu biochemie a 

biofyziky (1,1 %).
469

 

 

Tabulka 4: Podíl členů PZPR podle oddělení PAN (květen 1983) 

Oddělení
470

 Počet zaměstnanců Počet členů PZPR Podíl členů PZPR 

I. oddělení 1365 264 18,1 % 

II. oddělení 1408 63 4,3 % 

III. oddělení 1477 60 4,1 % 

IV. oddělení 1089 96 8,8 % 

V. oddělení 308 24 7,8 % 

VI. oddělení 235 19 8,1 % 

VII. oddělení 443 34 7,7 % 

Zdroj: „Nr 260, 1983 maj 30, Warszawa – Wydział Nauki i Szkolnictwa Wyższego KW 

PZPR, Ocena sytuacji społeczno-politycznej w warszawskich placówkach badawczych 

PAN“, In: Pleskot a Rutkowski, eds., Spętana akademia, Tom 2, 806. 

 

Z pohledu polských komunistů byla kádrová situace v PAN i v roce 1983 

nepříznivá – nadále v Polské akademii věd působily „osoby svázané s opozičními 

proudy“, v jejichž pohledech navíc „nedocházelo k žádným politickým změnám“. 

Liberální politika vůči předním vědeckým pracovníkům tak údajně nepřinášela „žádné 

pozitivní výsledky“ a ještě k tomu byla většinou chápána jako „slabost moci“.
471

 I 

v plenárním shromáždění PAN pak měla podstatná část stranického kolektivu raději 

volit „porozumění s opozicí za každou cenu“, protože se s ní nechtěla pouštět do boje.
472

 

Počet členů PZPR pak byl v polovině osmdesátých let nižší než v letech sedmdesátých: 

v roce 1985 byl podíl straníků v PAN 8,3 % (v roce 1979 11,4 %), přičemž mezi 

vědeckými pracovníky byl tento podíl vyšší – zhruba 12,1 % (v roce 1979 12,6 %), a 

z profesorů a docentů pak bylo členy PZPR 17,6 % (v roce 1979 24,3 %).
473

 Nejnižší 

zastoupení v rámci PAN měla Polská sjednocená dělnická strana mezi pracovníky 

biologických, lékařských a matematických ústavů, nejvyšší pak ve společenskovědních 
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eds., Spętana akademia, Tom 2, 817. 
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In: Ibid., 839. 
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ústavech.
474

 Ani ve vedení a mezi členy Polské akademie věd nebyla ve druhé polovině 

osmdesátých let výrazná převaha straníků, i když zde podíl členů PZPR byl vyšší než 

v případě „běžných“ pracovníků, jako tomu ostatně bylo po celou dobu fungování PAN 

do roku 1989: v lednu 1986 tak například bylo členem PZPR 22 % akademiků,
475

 

v plenárním shromáždění PZPR tento podíl dosahoval 21,1 % a v 38členném prezidiu 

PAN pak bylo 15 členů PZPR.
476

 

 

Tabulka 5: Podíl členů PZPR v jednotlivých odděleních PAN (říjen 1986): 

I. oddělení: Společenské a humanitní vědy 30 % 

II. oddělení: Biologické vědy 8 % 

III. oddělení: Matematické, fyzikální a chemické vědy 18,8 % 

IV. oddělení: Technické vědy 26,7 % 

V. oddělení: Zemědělské a lesní vědy 42,3 % 

VI. oddělení: Lékařské vědy 10,8 % 

VII. oddělení: Vědy o zemi a hornické vědy 16,1 % 

Zdroj: „Nr 271, 1986 październik 8, Warszawa – Wydział Nauki, Oświaty i Postępu 

Naukowo-Technicznego KC PZPR, Ocena sytuacji społeczno-politycznej w PAN w 

świetle wyborów jej władz na kadencję 1987–1989“, In: Pleskot a Rutkowski, eds., 

Spętana akademia, Tom 2, 867. 

 

2.2.3 Byro, nebyro… aneb monopol KSČ ve vědě 

„Víte, jak teď budou povinně začínat všechny české pohádky? … byro, nebyro…“
477

 – 

tak zněl vtip otištěný v roce 1969 v časopise Doba. Politické byro KSČ skutečně ve 

velké míře rozhodovalo o československé vědě a vědcích, a to jak za normalizace, tak i 

v letech šedesátých, nemluvě o dekádě předcházející. Orgány ÚV KSČ například 

schvalovaly vedoucí kádry společenskovědních pracovišť „podle přijatého kádrového 

pořádku“,
478

 ideologická komise ÚV KSČ pak měla za úkol vytyčovat hlavní úkoly 

(respektive „schvalovat tematické plány“) společenskovědních pracovišť a hodnotit 

jejich činnost.
479
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 „Nr 269, 1986 styczeń 7, Warszawa – Wydział Nauki, Oświaty i Postępu Naukowo-Technicznego KC 

PZPR, Najważniejsze przedsięwzięcia PAN w 1986 r. wymagające szczególnego współdziałania 

Wydziału Nauki, Oświaty i Postępu Naukowo-Technicznego KC PZPR, In: Ibid., 858. 
476
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Vliv KSČ na československá vědecká pracoviště se do velké míry projevoval 

také skrze vědce – členy KSČ, kteří se ve vědeckém poli snažili prosazovat ideologii 

marxismu-leninismu. Ze samotného členství vědců v KSČ ovšem nelze usuzovat, 

nakolik se tento fakt projevoval v jejich činnosti a do jaké míry tím byla vědecká pole 

ideologizována. Na svůj vstup do strany na začátku padesátých let později vzpomínal 

například slovenský historik vědy Ján Tibenský (1923–2012): „V tom květnu 1952 za 

mnou přišli mladí lidé, mladší než já, kteří už byli členy KSS [Komunistické strany 

Slovenska] (…) Verbovali mě: ,Janko, pojď‘ a Janko šel. A to byla pro mě opět oblast, 

ze které se pro mě odvíjelo mnoho neplánovaných povinností, které mi kradly pracovní 

čas. Já jsem ve svém životě nikdy nebyl apolitickým člověkem, ale nikdy jsem nebyl 

člověkem stranickým. A funkcionáři jako kdyby to vytušili: od začátku sedmdesátých 

let až do odchodu do důchodu mě měli stále ,na tapetě‘, až jsem nakonec z těchto 

důvodů asi jako jediný z celé SAV dal výpověď sám, a ne oni mě. Ale vstoupil jsem.“
480

 

Ján Tibenský také zpětně hodnotil svou činnost v rámci stranických organizací: „Od 

poloviny šedesátých let jsem byl členem Centrálního výboru KSS při Předsednictvu 

SAV. Název organizace je honosný, ale byla to organizace, která neměla vazby ani na 

Předsednictvo SAV ani na základní organizace v ústavech. Jen jsme si tak sami pro sebe 

,bublali‘. Po srpnových událostech jsme vždy s opožděním několika měsíců rušili 

usnesení, která jsme přijali za Dubčeka. Čelní funkcionáři Centrálního výboru KSČ 

[KSS] při Předsednictvu byli při prověrkách v roce 1971 vyloučení ze strany. Já jsem 

byl také připravený na vyloučení. Kupodivu jsem prošel. Až nedávno mě napadlo, že se 

mě asi zastal člen prověřovací komise Gusto Čech – bratranec mé ženy. Nevěděl jsem, 

že je členem, až když jsem vstoupil do místnosti“.
481

 

Bez ohledu na to, jestli vědci vnímali sami sebe jako „straníky“ či nikoliv, je 

jisté, že společenskovědní ústavy ČSAV a SAV měly již od svého založení poměrně 

velký podíl členů KSČ, respektive KSS. Například v roce 1961 bylo z celkového počtu 

26 pracovníků Filozofického ústavu SAV 24 členů KSČ.
482

 V Sociologickém ústavu 

ČSAV bylo v polovině šedesátých let téměř dvě třetiny členů KSČ (20 z celkem 32 

pracovníků),
483

 v Ústavu plánování vědy bylo k roku 1963 evidováno 45 pracovníků, a 
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z toho 24 členů KSČ.
484

 Ve Filozofickém ústavu ČSAV pak bylo v roce 1964 ze 30 

vědeckých pracovníků 29 členů strany, v Ekonomickém ústavu ČSAV jich bylo z 33 

vědeckých pracovníků ve straně organizováno 27, v Historickém ústavu ČSAV pak byl 

tento poměr menší: 25 členů strany na 42 vědeckých pracovníků.
485

 Nicméně i přes 

poměrně vysoký podíl straníků v rámci společenskovědních ústavů ČSAV i SAV 

předsednictvo ÚV KSČ na konci roku 1964 konstatovalo, že stále ještě nebyl na 

některých pracovištích „důsledně realizován úkol, aby společenskovědní pracoviště byla 

pracoviště výrazně stranického charakteru“.
486

 

 

Tabulka 6: Vývoj organizovanosti vědeckých pracovníků ČSAV v KSČ (1964) 

Vědní oblast Vědeckých pracovníků celkem Z toho v KSČ 

Společenské vědy 607 317 

Matem., fyz. a technické vědy 512 184 

Chem.-biologické vědy 693 232 

Celkem v ČSAV 1812 733 

Zdroj: NA ČR, f. KSČ-ÚV-02/1, Předsednictvo ÚV KSČ 1962–1966, sv. 67, arch. j. 71/ 

k info 6, „Vývoj organizovanosti vědeckých pracovníků v KSČ – zvláště v ČSAV“, 1.  

 

Určitý zlom v míře ideologizace vědeckého pole, respektive v pohledech vědců 

na politické zásahy do jejich činnosti, bylo možné vypozorovat ve druhé polovině 

šedesátých let. Již s nástupem chemika Františka Šorma do čela ČSAV v roce 1962 

nastalo určité uvolnění. Například začal být při výběru členů Akademie kladen větší 

důraz na „vědecká kritéria“, ačkoliv stále zůstávala podmínkou „aktivní podpora režimu 

či aspoň loajalita k němu“.
487

 Sám František Šorm byl nejen členem KSČ, ale kromě své 

funkce předsedy ČSAV zastával i další významné „politické“ posty: byl členem ÚV 

KSČ a poslancem Národního shromáždění, zasedal též v Ideologické komisi ÚV KSČ. 

Podobné stranické i poslanecké funkce zastával také jeho normalizační nástupce technik 

Jaroslav Kožešník, který stál v čele ČSAV v letech 1969–1980, stejně jako další 

předsedové ČSAV elektrotechnik Bohumil Kvasil (ve funkci 1981–1985) a biochemik 

Josef Říman (1985–1989). 

Ačkoliv tedy ani šedesátá léta neznamenala pro ČSAV odpoutání se od 

politických vlivů, byla to pro československé vědce poměrně liberální éra, a to i ve 
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srovnání se situací v Polsku. To bylo dáno nejen uvolněnějšími poměry 

v Československu, ale také represemi komunistické moci v Polsku po březnových 

událostech roku 1968, které zasáhly mimo jiné také prostředí vědců. V té době se tak ze 

strany československých vědců objevovaly projevy solidarity s jejich polskými kolegy. 

Radovan Richta si tak například v dopisu z dubna 1968 stěžoval Jaroslavu Pluhařovi, 

hlavnímu vědeckému tajemníku ČSAV, že bylo polské delegaci znemožněno zúčastnit 

se konference o vědecko-technické revoluci v Mariánských Lázních, a žádal prezidium 

ČSAV, aby nabídlo dlouhodobý studijní pobyt v Československu polským filozofům 

Bronisławu Baczkovi a Leszku Kołakowskému.
488

 František Čížek pak adresoval po 

konferenci o filozofii a metodologii vědy v Černé v Pošumaví v dubnu 1968 polskému 

velvyslanectví v Praze politování účastníků této konference nad tím, že se jí nemohla 

účastnit „řada polských kolegů“. Podle Čížka tím byla konference, „vzhledem ke 

světové úrovni polské logické školy“, ochuzena. A jelikož „pozvaní nesdělili důvod své 

neúčasti“, dospěli organizátoři konference k závěru, že jim „tato účast nebyla 

umožněna“: „Je-li tomu tak, pak tato skutečnost neodpovídá tradičně dobré spolupráci 

československých a polských filosofů, která je v zájmu rozvoje marxistické filosofie 

v obou zemích“,
489

 konstatoval ve zmíněném dopisu Čížek. 

Druhá polovina šedesátých let byla také obdobím, kdy se v Československu 

začalo více poukazovat na nedostatečnou vědeckou autoritu některých předních 

stranických vědců, kteří zastávali významné posty v akademické sféře zejména díky 

svým pozicím v KSČ (či KSS). Z oblasti filozofie byl takovou osobou bezesporu 

slovenský filozof Ján Bodnár (1924–?), který se sám netajil svou snahou propojovat 

vědu se stranickým životem. Údajně se měl dokonce vyjádřit v tom smyslu, že mu 

schází, „že dříve ho volávalo ideologické oddělení ÚV ,Soudruhu Bodnáre, jsou zde 

krajští tajemníci, přijď k nám poreferovat, co je nového v západní filosofii‘, a že nyní už 

ideologické oddělení ÚV takto soudruha Bodnára nevolá“.
490

 Navíc se prý Bodnár 

snažil dosáhnout toho, „aby filosofický ústav SAV dělal to, co v Praze dělá ústav 

marxismu-leninismu pro vysoké školy“.
491

 V neposlední řadě pak byla Bodnárovi 

vytýkána rezignace na základní výzkum: „Soudruh Bodnár popírá rozlišení vědecké 
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práce na základní a aplikovaný výzkum, tvrdí, že popularizační činnost je společensky 

užitečnější než základní výzkum (…) Ač už řídí 4 roky oddělení dialektického a 

historického materialismu (…) nenapsal nikdy v minulosti ani v přítomnosti článek, 

jenž by se zabýval základním výzkumem v oblasti dialektického a historického 

materialismu. Psal výlučně články (a 2 knihy) popularizující myšlenky jiných, zejména 

amerických a francouzských filosofů.“
492

 

Na rozdíl od polských stranických představitelů ve společenských vědách, jako 

byli Adam Schaff či Stefan Żółkiewski, se tak přední českoslovenští „straničtí“ vědci ne 

vždy těšili vědecké autoritě. Ne všichni straničtí vědci však vědeckou autoritu zcela 

postrádali – to samozřejmě záleželo případ od případu a lze tak souhlasit s Antonínem 

Kostlánem, že v rámci ČSAV působily „jak osobnosti svým způsobem sporné, ale 

vědecky potentní, tak na druhou stranu osobnosti, které nebyly odborně zdatné a měly 

blízko k psychopatologickým vzorcům chování“.
493

 Maximální „deformace“ vědecké 

autority a primát stranickosti pak nastoupily v období normalizace – a modelovým 

příkladem takového vědce byl bezesporu Karel Friml, normalizační ředitel Ústavu 

makromolekulární chemie ČSAV, slovy Aleny Míškové „exemplář, který by se dal do 

značné míry považovat za dobový prototyp“.
494

 Frimla – profesora „na základě několika 

publikací v Rudém právu“ – výstižně a s pochopením charakterizoval Otto Wichterle: 

„Víte, von ten Friml, von je to vlastně strašně slušnej člověk. Když mu strana přikáže, 

aby vám uříz hlavu, no tak von to samozřejmě jako disciplinovaný straník udělá. Ale 

veme si na to bílé rukavice a stříbrný podnos“.
495

 Friml byl totiž příklad stranického 

vědce bez jakékoliv vědecké autority, ovšem se „vzezřením téměř britského 

gentlemana“.
496

 

Za normalizace, kdy měly společenské vědy opět plnit úlohu „prodloužené ruky 

strany“,
497

 došlo k výraznému nárůstu ideologizace vědeckého pole, ačkoliv podíl 

straníků mezi vědci nejprve v důsledku stranických prověrek v roce 1970 poklesl. 

V přepočtu na celkový počet pracovníků ČSAV (bez SAV) tvořili pracovníci se 

zrušeným členstvím 10,1 % a v SAV 5,5 %. Vyloučeno ze strany bylo 3,9 % 
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pracovníků ČSAV (bez SAV) a 2,6 % pracovníků SAV.
498

 Konkrétně bylo v ČSAV 

v roce 1970 z KSČ vyloučeno 368 členů (12,8 %) a členství bylo zrušeno 1221 

pracovníkům – členům strany (42,4 %). Z toho bylo ze SAV vyloučeno 80 členů (13,7 

%) a členství bylo zrušeno 193 členům (32,9 %). Celkem pak „v důsledku očisty“ 

z ČSAV v letech 1970–1973 odešlo 318 pracovníků, většina z nich vědeckých. Z nich 

bylo 154 vyloučených ze strany a 77 mělo zrušené členství.
499

 A například jen 

z Filosofického ústavu ČSAV byl původním 109 členům KSČ vyměněn stranický 

průkaz zhruba pouze 32 pracovníkům, zatímco 77 pracovníků nový průkaz již 

nedostalo.
500

 

Zásahy politického pole do pole vědeckého se za normalizace projevovaly nejen 

v podobě prověrek na začátku sedmdesátých let, ale byly podpořeny také vznikem 

novely zákona o ČSAV. Podle této novely totiž byli členové prezidia ČSAV jmenováni 

státními orgány a členové Akademie již nebyli voleni valným shromážděním, ale 

jmenováni vládou. Novela umožnila také větší kontrolu nad činností samotných vědců a 

to především prostřednictvím časově omezených (maximálně čtyřletých) smluv pro 

vědecké pracovníky – bylo tedy možné se neprodloužením smlouvy jednoduše zbavit 

politicky nepohodlných vědců a zároveň udržovat ostatní vědce v trvalé nejistotě.
501

 

V případě vedení ČSAV a mezi členy ČSAV byl i v období normalizace podíl 

straníků vyšší než mezi řadovými zaměstnanci. Například před volbami nových členů 

ČSAV na začátku roku 1973 bylo z celkového počtu 186 akademiků a členů 

korespondentů 88 členů KSČ. Z toho v SAV bylo 35 akademiků a členů korespondentů, 

z nichž pak členem KSČ bylo 28.
502

 Funkce ředitelů pak byly obsazeny členy strany ze 

dvou třetin, členem strany dále byl každý druhý zástupce ředitele a každý třetí vědecký 

tajemník.
503

 Mezi školiteli pak představovali členové strany 40 %, ve společenských 

vědách dokonce tento podíl dosahoval 72,2 %.
504
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Tabulka 7: Stav a politická příslušnost pracovníků vybraných společenskovědních 

ústavů ČSAV (1972) 

 Celkem 

pracov-

níků 

Z toho 

členů 

KSČ 

Vědečtí 

pracov-

níci 

Z toho 

členů 

KSČ 

Odborní 

pracov-

níci 

Z toho 

členů 

KSČ 

Ostatní 

pracov-

níci 

Z toho 

členů 

KSČ 

Ústav Filosofie a 

sociologie 
181 46 51 30 59 8 71 8 

Československo-

sovětský institut 
67 16 22 7 35 8 10 1 

Ústav 

československých 

a světových dějin 

91 12 21 8 60 3 10 1 

Zdroj: NA ČR, f. KSČ-ÚV-02/4, Sekretariát ÚV KSČ 1971–1976, sv. 29, arch. j. 

47/bod 1, „Rozbor situace ve společenskovědní oblasti ČSAV, červenec 1972“, 56–57.  

 

K dubnu 1974 pak bylo v ČSAV evidováno 13 365 pracovníků (z toho v SAV 

3819), z nichž bylo „jen“ 1456 členů KSČ (z toho v SAV 444).
505

 Na 

společenskovědních pracovištích však byl podíl straníků výrazně vyšší – členem KSČ 

zde byl každý šestý pracovník, z vědeckých pracovníků pak dokonce každý třetí.
506

 

Ovšem i v rámci společenskovědních ústavů ČSAV byly v tomto ohledu rozdíly: 

zatímco na některých pracovištích byl podíl straníků až 30 %, v Ústavu 

československých a světových dějin to bylo 13 %, v Ústavu české a světové literatury 

10 %, v Orientálním ústavu 8 %, v Ústavu pro jazyk český 7 % a konečně 

v Archeologickém ústavu v Praze jen 4  %.
507

 

 

Tabulka 8: Počet členů a kandidátů strany na vybraných pracovištích SAV ke dni 31. 

12. 1975 

Základní 

organizace 

Počet 

pracovníků 

Počet 

členů 

KSČ 

Počet 

kandidátů 

KSČ 

Celkem Z toho 

vědeckých 

pracovníků 

% 

organizovanosti 

Ústav filozofie 

a sociologie 

53 18 3 21 14 39,6 

Pracoviště 

historických 

věd 

124 19 3 22 16 17,7 

Celkem SAV 4085 468 54 522 228 12,8 

Zdroj: Slovenský národný archív, Bratislava (dále jen SNA), f. Sekretariát ÚV KSS, k. 

462, Zasadnutia sekretariátu 20. 7. 1976, 163/8, „Informácia o opatreniach na zvýšenie 

účinnosti straníckej práce na pracoviskách Slovenskej akadémie vied, 12. 7. 1976“. 
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Pro období normalizace bylo také typické prohlubování role KSČ a marxisticko-

leninské ideologie ve vědě prostřednictvím tzv. filozoficko-metodologických seminářů, 

které se musely povinně konat nejen ve společenskovědních ústavech, ale i na 

přírodovědných a technických pracovištích. V roce 1975 si například museli pracovníci 

Dendrologického ústavu SAV v Arboretu Mlyňany vyslechnout mimo jiné přednášky 

„Nevědeckost a anti-demokratičnost buržoazních a revizionistických teorií“ či 

„Postavení československé politické emigrace v současném antikomunismu“.
508

 

Ve druhé polovině sedmdesátých let a v letech osmdesátých, tedy po ukončení 

čistek, personálních změnách a zahájení náborů nových členů KSČ, pak došlo k 

postupnému nárůstu straníků také v řadách pracovníků ČSAV. Týkalo se to zejména 

vedení Akademie – například v polovině osmdesátých let bylo z 25 členů prezidia 24 

členů KSČ.
509

 Vysoký zůstal také podíl straníků ve společenskovědních ústavech – 

například v Ústavu filozofie a sociologie SAV byl na konci osmdesátých let podíl 

straníků z celkového počtu pracovníků téměř 41 %, v případě vědeckých pracovníků to 

pak bylo 70 %. Ze sedmi vedoucích pracovníků ÚFS SAV jich pak bylo v KSČ pět.
510

 

Na druhou stranu však již v osmdesátých letech nebylo, přinejmenším na některých 

pracovištích, vnímáno členství ve straně jako jediná záruka „kvality“ pracovníka – sice 

se nadále doporučovalo, aby se jako noví interní aspiranti přijímali členové, respektive 

kandidáti KSČ, zároveň se ale také zdůrazňovalo, že se musí přísně dodržovat také 

„odborná kritéria“.
511

 

Míru ideologizace vědeckého pole samozřejmě nelze nijak přesně stanovit a 

výše uvedená čísla mohou sloužit pouze ilustrativně – těžko totiž lze z počtu straníků 

vyvozovat konkrétní podobu vědeckého pole. Jisté však je, že v období normalizace 

byla míra ideologizace společenských věd velmi vysoká a významně ovlivňovala 

činnost vědců – Josef Ludvík Fischer si tak mohl ve svém dopise Igorovi Hrušovskému 

v březnu 1971 postěžovat, že ideologie a komunistická strana určují i základní 

filozofické otázky: „Čert aby se v tom dnes vyznal, co u nás platí jako ,oficiální‘ verse 

dialektického materialismu. Myslím, že zatím je to lokální záležitost, o níž – pokud jde 

o filosofii – budou mít rozhodné slovo [Radovan] Richta a [Jindřich] Zelený, a pokud 
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jde o sociologii – [Karel] Kára a [Jindřich a Blanka] Filipcovi. Tak to alespoň vypadá 

dosud. Definitivně o tom rozhoduje sekretariát. Přiberou-li nějakého sovětského 

experta, nevím.“
512

 Sám Josef Ludvík Fischer přitom představoval vědce z pomezí 

stranické a akademické vědy – coby rektor Palackého univerzity v Olomouci se stal po 

únoru 1948 členem Akčního výboru Národní fronty jakožto představitel pro kulturu a 

děkanům fakult pak v dubnu 1948 vysvětloval, „že tak učinil proto, aby ,chránil zájmy 

Palackého univerzity‘“.
513

 Také slovenský sociolog Róbert Roško se rozhodl zůstat, 

ovšem tentokrát po potlačení pražského jara, „v rámci struktur“ a tím otupovat a mírnit 

normalizační politiku. Po roce 1989 však dospěl k závěru, že toto rozhodnutí bylo 

špatné.
514

 

Tím, kdo se rozhodl „struktury“ během normalizace opustit, respektive k tomu 

byl donucen, a stal se tak reprezentantem vědy „opoziční“, byl mimo jiné Milan 

Šimečka. Mohl tak na vědecké pole, jehož byl dříve sám součástí, nahlížet „zvenku“: 

„Po roce, po dvou, se pak dostavil údiv nad tím, že se scházejí filosofové, sociologové, 

že se přednášejí referáty o trapnostech, které nemají nic společného se skutečností, že se 

dokonce píší knihy, že se katalogizují a starostlivě zařazují přírůstky ve vědeckých 

knihovnách a že se prostě děje všechno to, co patří k takové uzavřené struktuře 

vědeckého pracoviště. (…) Tento prvotní údiv se postupně měnil v hluboké ulehčení. 

Protože při vší víře, že rozum má sám dost sil, aby se osvobodil, zůstává nejistota, že 

nebýt pádu, způsobeného vnějšími politickými okolnostmi, tj. rozsáhlou represí proti 

československé inteligenci, zůstali bychom možná uvnitř tohoto světa a třeba i přispívali 

z prosté nutnosti živit rodinu k absurdní aktivitě, která zahušťuje smog nad sociální 

skutečností a jejíž samoúčelnost a nesmyslnost je zvenčí naprosto zřejmá.“
515

 Podle 

Šimečky byla tato zkušenost vědcům ze „struktur“ nesdělitelná, navíc podle něj tito 

vědci podléhali „přitažlivé síle establishmentu“.
516

 S tím souhlasí mimo jiné také 

slovenský filozof František Novosád, podle kterého je přizpůsobivost u vědců jakousi 

„nemocí z povolání“. Tato přizpůsobivost pak nesouvisí ani tak s mírou odvahy či 

zbabělostí, ale „vyplývá z institucionálního uspořádání vědeckého života“.
517

 Aby byl 

totiž vědec uznaný, musí ho přijmout vědecká komunita – tedy ti vědci, kteří jsou již její 
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součástí, a proto je z tohoto pohledu každý vědec závislý na mínění ostatních vědců.
518

 

To pak vede ke konformismu a také k tomu, že se „velmi často dostává největšího 

uznání těm, kteří nejrychleji plavou s proudem“.
519

 

2.2.4 Československá institucionalizovaná kritika „buržoazních 

koncepcí“ 

Jedním z faktorů, který ovlivňoval schopnost recepce západních koncepcí 

v Československu a zároveň svědčil o míře ideologizace vědeckého pole, byla 

institucionalizace tzv. kritiky buržoazních koncepcí. Podle marxistické filozofie totiž 

mělo být právě kritizování buržoazní ideologie a filozofie podstatnou součástí 

„celkového způsobu existence marxismu“.
520

 Rozvoj této „disciplíny“ kritizující 

západní filozofii i vědu obecně byl charakteristický zejména pro období normalizace. 

V té době se „kritika buržoazní filozofie“ dokonce etablovala coby disciplína dějin 

filozofie.
521

 Úkol nazvaný „Kritika buržoazní a revizionistické ideologie v oblasti 

filozofie a sociologie“ byl například jedním ze čtyř hlavních okruhů státního programu 

základního výzkumu v šesté pětiletce (1976–1980) pro oblast filozofie a sociologie na 

základě rozhodnutí politbyra ÚV KSČ.
522

 Výzkum v oblasti ideologického boje pak 

měla koordinovat zejména ČSAV.
523

 Vedle ústavů ČSAV a SAV se touto „disciplínou“ 

měly zabývat samozřejmě také ústavy marxismu-leninismu na vysokých školách a 

v neposlední řadě pak instituce „stranické vědy“: Ústav marxismu-leninismu ÚV KSČ 

či Vysoká škola politická KSČ.
524

 Kritika buržoazních koncepcí byla tématem i na 

mezinárodní úrovni v rámci socialistického bloku. Na toto „téma“ se konala 

mezinárodní sympozia, kritikou buržoazních koncepcí se zabývala mimo jiné také tzv. 

Problémová komise mnohostranné vědecké spolupráce akademií věd socialistických 

zemí.
525

 

Za normalizace byly tzv. buržoazní koncepce velmi často dávány do souvislosti 

s revizionismem. Buržoazní a revizionistické přístupy byly v normalizačním diskursu 

chápány víceméně jako dvě obdobné a kritizování hodné koncepce vycházející ze 
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stejného prostředí. Například podle Milana Matouše bývala původním zdrojem 

revizionismu „zpravidla některá z buržoazních teorií nebo více teorií současně“.
526

 

Nebylo nijak překvapující, že tzv. revizionisté byli v očích normalizačních filozofů 

mnohdy viděni a hodnoceni jako nebezpečnější než zastánci „buržoazních koncepcí“. 

To se pak odráželo rovněž v normalizačním filozofickém diskursu: například podle 

slovenského filozofa Rudolfa Šímy byli revizionisté „exhibicionisti, filozofičtí snobi, 

odmítači, všelijací připomínkáři, vlastizrádci, vnitřní duševní emigranti lovící v kalných 

vodách“.
527

 Šíma těmito přívlastky charakterizoval údajné revizionisty ve své nechvalně 

proslulé knize Kritická teorie frankfurtské školy a její vliv v Československu, kterou je 

možné označit za slovenský protějšek jiného ideologicky poplatného normalizačního 

díla – knihy Ideologický boj ve vývoji české filosofie od Ladislava Hrzala a Jakuba 

Netopilíka,
528

 dvou normalizačních filozofů par excellence.
529

 Zajímavé na Šímově 

knize je také fakt, že vznikla coby výsledek autorova studijního pobytu v západním 

Německu ještě před rokem 1968.
530

 Tento případ tak ukazuje, že ani pobyt 

v „kapitalistické zemi“ a přístup k západní literatuře nezaručoval objektivnější recepci 

západních koncepcí a ideologický aspekt či „politická objednávka“ byly v tomto 

případě důležitější, podobně jako habitus normalizačních filozofů. 

V některých případech se pak kritika západních koncepcí v Československu 

spojovala s kritikou československé meziválečné tradice. Ilustrují to například slova 

Ladislava Hrzala z poloviny sedmdesátých let o tom, že je potřeba se „v současné etapě 

boje proti pozůstatkům buržoazních a revizionistických vlivů“ soustředit nejen na 

kritiku západních koncepcí („buržoazních“ či „revizionistických“), ale také na „kritiku 

těch směrů soudobé buržoazní filosofie a sociologie, které mají v ČSSR výraznější vliv 

a hlubší tradice“.
531

 

Imperativ kritizovat západní filozofii se v sedmdesátých letech projevoval též 

v náplni výzkumné činnosti Filozofického a sociologického ústavu ČSAV. Byla zde 

mimo jiné založena tzv. Komise pro otázky ideologického boje v souvislosti 

s koexistencí dvou světových soustav, v jejímž čele stanul Jindřich Filipec.
532

 Na tomto 
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oddělení nebylo podle Miloslava Petruska nejhorší to, že parazitovalo (nejen) na 

západní sociologii tím, že ji kritizovalo – koneckonců to byl „standardní způsob chování 

v jisté době“, ale především to, že se v rámci tohoto oddělení psaly kritické texty o 

dosud žijících bývalých kolezích.
533

 Českoslovenští filozofové a sociologové pak měli 

kritizovat především frankfurtskou školu, fenomenologii, existencialismus, pozitivismus 

a neopozitivismus.
534

 

Kritice západních koncepcí byla věnována pozornost také na Slovensku. 

Neplnila ale zřejmě očekávání, neboť již v polovině sedmdesátých let filozof Vladimír 

Cirbes konstatoval, že se „kritika buržoazních filozofických koncepcí rozvíjí pomalu a 

je málo ofenzivní“, přičemž za hlavní nebezpečí pro marxismus označil strukturalismus 

a existencialismus.
535

 Podle rozhodnutí ÚV KSS pak měli společenští vědci ze SAV 

kritizovat zejména novopozitivismus, strukturalismus, existencialismus, scientismus a 

antropologismus.
536

 Během sedmdesátých let pak jako dva hlavní filozofické 

„buržoazní“ přístupy hodné kritiky vykrystalizovaly antropologicko-existencialisticko-

fenomenologická tendence na jedné straně a scientisticko-pozitivistická tendence na 

straně druhé. Právě těmto dvěma přístupům se pak od sedmdesátých let věnovala hlavní 

pozornost marxistické filozofické kritiky a tyto dvě tendence byly také často zmiňovány 

v různých normalizačních ideologických dokumentech týkajících se filozofie. Přitom 

ještě v roce 1968 se o těchto dvou směrech vyjádřil filozof Miloslav Král jako o 

„prospěšných“, přičemž na nich ocenil fakt, že „mohou nakonec vést k ucelené a 

jednotné filosofii schopné člověku komplexně zodpovědět, v jakém světě žije a jak 

v něm má hledat životní smysl“.
537

 Ne náhodou se tak Králova Věda a civilizace stala za 

normalizace jednou ze zakázaných knih. Co se týče samotné kritiky, mnohem více jí 

byla podrobena prvně zmiňovaná tendence, zatímco scientisticko-pozitivistické přístupy 

se rozebíraly, a zejména pak v Čechách, již méně.
538

 

K víceméně uzavřenému československému vědeckému poli se tak přidávala i 

uzavřenost individuální, neboť se ve vztahu k západním koncepcím vytvářela či 
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posilovala ideologická bariéra podobná té z padesátých let. Podle slovenského sociologa 

Andreje Kopčoka v padesátých letech nešlo pouze o to, že by nebyla dostupná západní 

literatura či že by se západní autoři nesměli citovat, ale tehdejší vědci mnohdy ani 

neměli potřebu se o západní texty zajímat: „Za prvé, nebyli jsme jazykově ani 

vzdělanostně na to připravení a za druhé, západní filozofie a sociologie byly v našich 

očích již coby studentů soustavně znehodnocované. (…) A my jsme tomu všemu 

v tehdejší uzavřenosti, izolovanosti a v tehdejším politicko-ideologickém ovzduší také 

věřili. Mezi námi a západní filozofií a sociologií tedy existovala také ideologická 

bariéra, kterou jsme nejen brali na vědomí, ale nejednou i akceptovali…“.
539

 Situace 

v sedmdesátých letech byla sice již odlišná – především vlivem zkušeností 

z liberálnějších šedesátých let – imperativ apriorní kritiky západních nemarxistických 

koncepcí však sehrával za normalizace obdobnou úlohu jako v letech padesátých a 

zvyšoval míru uzavřenosti vědeckého pole. Také v Polsku byly samozřejmě běžné různé 

publikace z oboru „kritiky buržoazních koncepcí“, na rozdíl od Československa však 

byly typické především pro „stranickou vědu“, zatímco „akademická věda“ (tedy 

například Polská akademie věd či univerzity) tím nebyla zdaleka tolik ovlivněna. 

2.3 Závěr 

„Věda o vědě“ se ani v Polsku, ani v Československu nestala jedním polem/oborem, a 

nikdy nebyla ani zcela jasně a jednoznačně vymezená. Fakticky se tak v jejím případě 

jednalo o průsečík několika polí: mimo jiné historického, filozofického, logicko-

metodologického, sociologického či ekonomického. Pro Polsko, které se zaměřovalo 

spíše na filozofické a metodologické otázky „vědy o vědě“, pak bylo typické 

odkazování se k vlastním kořenům této disciplíny, které sahaly do meziválečného 

období – tradice a kontinuita tak zde sehrály důležitou roli. Kontinuitu s meziválečným 

obdobím bylo možné nalézt i v případě hlavních komponentů „vědy o vědě“, jako byla 

filozofie a metodologie vědy (lvovsko-varšavská škola) či dějiny vědy, které se do velké 

míry orientovaly na humanitní a společenské vědy (koncepce B. Suchodolského). 

V Československu, podobně jako v Sovětském svazu, se dějiny vědy týkaly především 

věd přírodních a technických, o čemž svědčily také názvy institucí a publikací z tohoto 

oboru. Filozofií či metodologií vědy se pak v Československu po roce 1948 zabývala, 

na rozdíl od Polska, spíše „mladší“ generace (Tondl, Filkorn) a kontinuita 
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s meziválečným obdobím zde téměř nebyla. Navíc se podle samotných vědců 

v Československu filozofie vědy příliš nevyvíjela, o čemž svědčily rezoluce z konce 

šedesátých let. Podobné rezoluce navíc indikovaly absenci větší autonomie vědeckého 

pole – požadavky o rozvíjení tohoto oboru byly totiž spojeny s obecnějšími politickými 

požadavky (zrušení cenzury apod.) a byly adresované vedle příslušných ústavů ČSAV 

také vládě. Málo rozvíjená filozofie vědy a působení Ústavu pro plánování vědy ČSAV 

v šedesátých letech pak nadalo československé „vědě o vědě“ příznačně opět praktický 

směr výzkumu. Jisté je, že pro „vědu o vědě“ v Československu byla významným 

obdobím druhá polovina šedesátých let – tehdy vznikl Kabinet teorie a metodologie 

vědy a Ladislav Tondl zapojoval československou teorii vědy do světových sítí tohoto 

oboru. V sedmdesátých a osmdesátých letech však v Československu převážily vlivy 

z SSSR a hlavní inspirací se pro československé teoretiky a historiky vědy stali zejména 

sovětští autoři, případně marxisty uctívaná ikona „vědy o vědě“ J. D. Bernal. 

V případě polské, a především pak československé vědecké komunity, můžeme 

hovořit o poměrně významných vlivech politické moci. Politické pole ovlivňovalo nejen 

personální obsazení důležitých postů v Akademiích věd, ale skrze vědce – komunisty se 

snažilo ovlivňovat dění i v rámci jednotlivých pracovišť (ústavů). Členství vědců 

v komunistické straně tak může sloužit jako jeden z indikátorů míry ideologizace 

vědeckého pole, ačkoliv být členem strany samozřejmě automaticky neznamenalo 

absenci vědecké autority či ideologizaci daného pracoviště – příkladem skloubení 

politického a vědeckého kapitálu může být Vojtech Filkorn, kterého sám první tajemník 

ÚV KSS Jozef Lenárt na začátku osmdesátých let označil za „předního vědce – 

komunistu“, který „své síly a um věnuje pokroku, ideám komunismu“.
540

 Navíc se ani 

nedala přesně určit hranice mezi straníky a nestraníky – v Institutu literárních studií 

PAN se například podle Michała Głowińského nikdy nevytvořila dichotomie mezi 

těmito dvěma skupinami a demarkační linie mezi nimi nikdy nebyla příliš viditelná.
541

 

Normalizace a personální čistky z počátku sedmdesátých let v Československu 

představovaly nejvýznamnější změnu v uspořádání a fungování vědeckých polí. Z pole 

„vědy o vědě“ postihly především Ladislava Tondla. V šedesátých letech se Tondl těšil 

jak vědecké autoritě a dočasné (temporální) moci v podobě významných akademických 
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 ÚA SAV, f. Vojtech Filkorn, k. 8, IV, inv. č. 170, „Blahopřání Jozefa Lenárta k 60. narozeninám 

Vojtecha Filkorna, 8.4.1982“. 
541

 Głowiński, Kręgi obcości, 430. To potvrzuje mimo jiné také Maria Janionová (do roku 1978 členka 

PZPR). Srov. Maria Janion a Kazimiera Szczuka, Janion. Transe – traumy – transgresje. 1: Niedobre 

dziecię (Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012), 120. 
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funkcí (řídil například Kabinet teorie a metodologie vědy a v roce 1968 byl jmenován 

profesorem), tak také sociálnímu kapitálu – byl v kontaktu s mnoha světově 

významnými vědci, což mu umožňovalo jak přístup k západní literatuře, tak také 

konzultace svých prací (mimo jiné s Rudolfem Carnapem). Díky své autoritě a 

sociálnímu kapitálu (obojí na mezinárodní úrovni) tak mohl zastávat významné funkce i 

v několika mezinárodních organizacích. V souvislosti s čistkami na počátku 

normalizace i se zrušením Kabinetu teorie a metodologie vědy však Tondl ztratil svou 

temporální moc. Navíc již nemohl cestovat na Západ, a tedy nemohl ani využívat svůj 

sociální kapitál a kromě toho byl donucen opustit své dosavadní posty v mezinárodních 

vědeckých organizacích. Ladislav Tondl je tak příkladem vědce, který se „přesunul“ 

z prostředí akademické vědy do pole opoziční vědy, respektive k pomezí vědy 

akademické a opoziční. V případě normalizačních čistek v Československu navíc nešlo 

pouze o vědce z akademické či opoziční sféry, ale politický kapitál ztratili i takoví čelní 

představitelé stranické vědy, jako byl například mikrobiolog Ivan Málek, nejen člen 

KSČ a v 50. letech propagátor stalinského pojetí vědy, ale mimo jiné také poslanec 

Národního shromáždění a člen ÚV KSČ. Za normalizace byl totiž I. Málek vyhozen 

z Mikrobiologického ústavu, a to „doslova na ulici, kam na chodník vyvezli celou jeho 

soukromou knihovnu a všechny jeho svršky“.
542

 

Příkladem infiltrace politického pole do vědecké komunity pak za normalizace 

bylo dosazování vědecky nekompetentních, ovšem politicky spolehlivých pracovníků 

na významné posty v ČSAV (modelový příklad Karla Frimla). Podobná situace nastala 

také v Polsku po březnu 1968 (tzv. březnoví docenti), ideologizace či politizace 

vědeckého pole však nikdy v Polsku nedosáhla takové míry, jako v normalizovaném 

Československu. Polští komunisté museli navíc sami přiznat, že ideologicky se jim 

polskou vědu ovládnout nedařilo a kladli si proto skromnější cíle – mít ve vědě alespoň 

nějaké zastoupení. Především se pak Polská sjednocená dělnická strana neodvažovala 

výrazněji zakročit proti známým a váženým vědcům (určitou výjimku zde tvoří rok 

1968 či válečný stav v letech 1981–1983). Naopak v Československu měli komunisté 

cíle mnohem ambicióznější – pracoviště měla být ve své podstatě „stranická“. Ideálně 

tak, jako tomu bylo v sociologickém oddělení Filosofického ústavu SAV v roce 1963, 

kdy se místní stranická skupina kryla s oddělením a každé zasedání sociologů tak bylo 
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 Otto Wichterle, Vzpomínky (Praha: Evropský kulturní klub, 1992), 207. K Ivanu Málkovi více viz 

Martin Franc, Ivan Málek a vědní politika 1952-1989 aneb jediný opravdový komunista? (Praha: 

Masarykův ústav, Archiv AV ČR, 2010). 
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„zasedáním oddělení a současně i stranické skupiny“. Jelikož tedy „stranická skupina 

v sociologickém oddělení bezprostředně řídila práci každého pracovníka“, přestala být 

v tomto ohledu „otázka vedoucí úlohy strany“ otázkou.
543

 

„Československý případ“ se navíc stal pro polské vědce určitým varováním, aby 

ve svých opozičních a protirežimních aktivitách nezacházeli příliš daleko. Již během 

sedmdesátých let si tak někteří vědci vyslechli podobné výstrahy ze strany představitelů 

PZPR: „Jestli nám budete klást překážky, jestli budete neposlušní, někdo jiný bude 

vládnout vědeckému životu a budete v mnohem horším postavení. A tehdy padlo 

varování: pamatujte, co se stalo s vědou v Československu po takzvaném Pražském 

jaru. Jestli nás nebudete poslouchat, jestli nám nepřestanete házet klacky pod nohy, 

k tomu samému dojde i u nás. Jsou tací, kteří si to přejí!“
544

 

Rozdíl mezi polským a československým polem spočíval také v tom, že v Polsku 

bylo možné získat vědeckou autoritu na základě vědeckého kapitálu, zatímco 

v československém případě bylo většinou nutné k tomu vlastnit také určitý politický 

kapitál. Analogicky pak mohly být některé významné posty v PAN obsazovány i vědci 

– nekomunisty, zatímco v případě ČSAV bylo členství v KSČ pro důležité funkce de 

facto podmínkou. V Polsku navíc bylo možné získat vědeckou autoritu a zároveň být 

v opozici vůči komunistickému režimu. 

Důležitou roli, zejména v otázce vytváření habitu, hrálo vzdělávání vědců. Pro 

podobu polského pole bylo podstatné to, že i po roce 1945 (respektive 1956) nadále 

působili vědci, kteří patřili již v meziválečném období k vědecké elitě, jako například 

Stanisław Ossowski či Tadeusz Kotarbiński, žák Kazimierze Twardowského a mimo 

jiné také předseda Polské akademie věd v letech 1957–1962. Tato personální kontinuita 

umožnila navázat na polské meziválečné tradice (mimo jiné také na tradici lvovsko-

varšavské školy ve filozofii vědy), zatímco v případě Československa došlo 

k výraznému odklonu od starších vědeckých tradic spojenému s imitací sovětského 

modelu „socialistické vědy“. S tím souvisel také důraz na tzv. kritiku buržoazních 

koncepcí, který v sedmdesátých a osmdesátých letech zastínil československou 

filozofickou tvorbu. Akceptování marxisticko-leninského diskursu včetně náležitého 

citování tzv. klasiků marxismu jakož i soudobých sovětských autorů tak bezesporu 

patřilo k základním rysům habitu vědce v normalizovaném Československu. Takový 
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 ÚA SAV, f. Róbert Roško, k. 23, IIA2, inv. č. 422/8, „Výročná zpráva o činnosti ZO KSS pri FÚ a PL 

SAV za obdobie od 20.3.62 do 4.2.63“, 13. 
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 Głowiński, Kręgi obcości, 404. 
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habitus v Polsku, přinejmenším podle vzpomínek Michała Głowińského, moc rozšířený 

nebyl: „V lidovém Polsku jsem recenzoval mnoho doktorských prací (a od jisté doby 

také habilitačních), nenarazil jsem však na žádnou práci, ve které by se 

z oportunistických důvodů objevily oslavné odkazy na práce Lenina či jiného 

takzvaného klasika marxismu.“
545

 Podobný názor sdílel též Juliusz Domański z Ústavu 

filozofie a sociologie PAN, podle kterého se vědecká práce v ústavu po roce 1956 už 

„nemusela legitimovat ničím jiným než vědeckými výsledky“.
546

 Součástí habitu 

polského vědce navíc ani nebyl vstup do komunistické strany – habitem polské 

akademické vědy naopak bylo zůstat nestraníkem. 
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 Ibid., 389. V rozhovoru s Teresou Torańskou Głowiński také mimo jiné uvedl, že se v Ústavu 

literárních studií PAN „nikdy nesetkal s žádným ideologickým nátlakem“, a že dokonce ani nemusel 

vědět, „kdo je tajemníkem základní stranické organizace“. Srov. Teresa Torańska, Są: rozmowy o 

dobrych uczuciach (Warszawa: Świat Książki, 2007), 115 (rozhovor s Michałem Głowińským). 
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 Juliusz Domański, Między filozofią a filologią: wspomnienia (Warszawa: IHN PAN, 2012), 222. 

Domański se však nezabýval nejnovější filozofií, kde byla situace (podobně jako například v soudobých 

dějinách) složitější. Srov. Ibid. 
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3. Dispozice vědeckých komunit k zahraničním 

transferům 

Dispozice vědeckých komunit k přijímání zahraničních vlivů vycházely jak ze 

samotného vnitřního fungování vědeckého pole, tak i z politického, ideologického a 

ekonomického kontextu a v neposlední řadě také z tradice vědeckého výzkumu. 

Zatímco tradice vědy a míra její ideologizace byly tématem předchozích kapitol, tato 

kapitola bude zkoumat dispozice k zahraničním transferům na příkladu dvou oblastí, 

které byly s kontakty se zahraniční vědou neodmyslitelně a také velmi konkrétně spjaty: 

možnosti vědců cestovat na Západ a jejich přístup k zahraniční (západní) literatuře. 

3.1 Cesty vědců do zahraničí 

Cesty vědeckých pracovníků na Západ i návštěvy zahraničních vědců v tuzemských 

institucích byly důležitými prostředky zahraničních transferů v oblasti vědy, které 

polským a československým vědcům umožňovaly seznámení s nejnovějšími trendy ve 

svém oboru nezatíženými ideologickými imperativy marxismu-leninismu. Protože však 

byly tyto cesty pro komunistickou moc potenciálně ohrožující, nebylo pro vědce, 

podobně jako pro běžné československé a polské občany, cestování na Západ 

jednoduché. Zatímco v šedesátých letech kontakty se Západem v obou zemích 

narůstaly, v Československu byly s nástupem normalizace citelně omezeny, v Polsku 

pak bylo možné vysledovat podobný trend v období vojenského stavu (1981–1983). O 

míře kontaktů se zahraničím však nesvědčí pouze konkrétní počty vyslaných či 

přijatých vědců, ale také to, kdo a za jakých podmínek mohl vycestovat či naopak 

Polsko a Československo navštívit. 

3.1.1 Československá zlatá šedesátá 

Pro ilustraci cestování československých vědců na Západ, ale i do socialistických 

zemí,
547

 mohou posloužit statistiky Československé akademie věd o výjezdech jejích 

pracovníků. Jak ukazují následující tabulky, výraznější nárůst zahraničních styků ČSAV 

je možné vypozorovat v průběhu druhé poloviny padesátých let. Celkový objem 
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 Statistiky ČSAV většinou rozlišovaly mezi cestami do socialistických zemí (někdy označované jako 

lidově-demokratické či země s plánovaným hospodářstvím – většinou zahrnovaly evropské socialistické 

země), kapitalistických zemí (někdy označované jako země s neplánovaným hospodářstvím, většinou 

k nim byla jako zvláštní kategorie řazena i Jugoslávie) a rozvojových zemí (většinou africké, asijské a 

jihoamerické státy). Rozvojové země však vždy tvořily jen velmi malý podíl celkového objemu 

zahraničních styků ČSAV či SAV. 
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výjezdů pracovníků ČSAV vzrostl od založení Akademie do roku 1960 více než 

dvacetkrát, v případě výjezdů do kapitalistických zemí pak více než čtyřicetkrát. 

 

Tabulka 9: Přehled výjezdů pracovníků ČSAV do zahraničí v letech 1953–1960 

 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 

Soc. země 38 159 287 433 587 694 944 888 

Kap. země 7 23 74 150 220 292 268 312 

Celkem 45 182 361 583 807 986 1212 1200 

Zdroj: Jan Hálek, Ve znamení „bdělosti a ostražitosti“: Zahraniční styky a emigrace 

pracovníků ČSAV v dobových dokumentech (1953–1971), Práce z Archivu Akademie 

věd, Řada B, sv. 22 (Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011), 16. 

 

V šedesátých letech pak trend nárůstu objemu zahraničních styků ČSAV pokračoval. 

Navíc se začal také zvyšovat podíl kontaktů s kapitalistickými zeměmi. Zatímco 

v letech 1961–1968 vzrostl počet vycestování do socialistických zemí zhruba 

dvojnásobně, v případě kapitalistických zemí byl v daném období tento nárůst téměř 

sedminásobný: 

 

Tabulka 10: Přehled výjezdů pracovníků ČSAV do zahraničí v letech 1961–1968 

 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Soc. země 990 1213 1512 2231 2824 2863 2713 1826 

Kap. země 367 478 563 1087 1387 1703 1571 2512 

Celkem 1357 1691 2075 3318 4211 4566 4284 4338 

Zdroj: Hálek, Ve znamení „bdělosti a ostražitosti“, 16. 

 

Je nutné zmínit, že spolu s nárůstem výjezdů vědců z ČSAV se zvyšoval také počet 

přijatých vědců ze zahraničí. Ke konci šedesátých let pak dokonce jezdilo do ČSAV 

více vědců z kapitalistických zemí než ze zemí socialistického bloku: 

 

Tabulka 11: Přijetí zahraničních vědců v ČSAV v letech 1963–1968 

 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Soc. země 690 700 1045 4380 3200 4127 3095 

Kap. země 251 243 458 469 2400 4969 3530 

Zdroj: Daniela Brádlerová a Nataša Kmochová, „Nástin zahraničních styků ČSAV 

v letech 1962-1970“, in Česká věda a Pražské jaro (1963-1970), 107– 13. 

 

Ačkoliv se v případě vyjíždějících vědců ČSAV jednalo většinou o představitele 

přírodních a technických věd (například v roce 1962 se společenští a humanitní vědci 

podíleli na celkovém objemu zahraničních styků pouze 16,5 %),
548

 otevírání 
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 Daniela Brádlerová a Nataša Kmochová, „Nástin zahraničních styků ČSAV v letech 1962-1970“, in 

Česká věda a Pražské jaro (1963-1970), 107. 
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československé vědy na Západ zasáhlo v šedesátých letech i humanitní obory a dokonce 

i takové ideologicky kontrolované oblasti, jako byla například filozofie. V roce 1963 tak 

mohli někteří pracovníci FÚ ČSAV poprvé vyjet na delší stipendijní pobyty do 

zahraničí (například Milan Průcha do Francie, Irena Dubská do Spojených států a Pavel 

Kovály do „rozvojové“ Ghany).
549

 V témže roce také navštívil Filozofický ústav ČSAV 

Jean-Paul Sartre, který zde diskutoval o problémech současného existencialismu a 

marxismu. Kromě Sartra Prahu v šedesátých letech navštívila řada dalších významných 

společenských vědců, jako například Robert Merton, Norbert Wiener, Karl Deutsch či 

Ernst Gellner.
550

 

K postupnému vyrovnávání podílu styků s kapitalistickými a socialistickými 

zeměmi došlo v polovině šedesátých let také v případě historických věd: v roce 1965 

vycestovalo do socialistických zemí 117 odborných pracovníků z ústavů podřízených 

vědeckému kolegiu historie ČSAV celkem na 2237 dní, do kapitalistických zemí pak 

vycestovalo 81 pracovníků celkem na 1886 dní.
551

 V případě samotného Historického 

ústavu ČSAV již v polovině šedesátých let směřovalo více jeho pracovníků na Západ 

než na Východ, v letech 1968–1969 to pak bylo téměř 90 %. V roce 1970 však tento 

podíl poklesl na pouhých 20 %.
552

 

Rovněž sociologové začali velmi brzy jezdit do zahraničí a především pak na 

Západ. Například v roce 1965 bylo v rámci Sociologického ústavu ČSAV podniknuto 

celkem 57 cest do 11 kapitalistických zemí, přičemž na prvním místě byla Francie, 

následovaná Rakouskem a západním Německem.
553

 Sociologové také mohli začít 

navazovat osobní kontakty se svými západními kolegy – například ředitel 

Sociologického ústavu ČSAV Miloš Kaláb se v roce 1968 během svého pobytu na 

Columbia University of New York setkal s R. K. Mertonem a později si s ním také 

dopisoval.
554

 Tento trend pak pokračoval až do konce šedesátých let: 
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 A AV ČR, f. Filosofický ústav ČSAV, k. 11, inv. č. 102, sign. 62, „Zhodnocení průběhu výsledků 

zahraničních styků za rok 1963“. 
550

 Jiří Musil, „Poznámky o české sociologii za komunistického režimu“, Sociologický časopis 40, č. 5 

(2004): 586. 
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 A AV ČR, f. Sociologický ústav ČSAV, k 6, inv. č. 109, sign. 683, „Dopis M. Kalába R. K. 
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Tabulka 12: Přehled zahraničních styků Sociologického ústavu ČSAV v letech 1966–

1969  

 Socialistické státy Kapitalistické státy 

Vyslání Počet dnů Vyslání Počet dnů 

1966 13 134 20 606 

1967 11 56 15 260 

1968 7 281 55 1821 

1969 14 162 52 4302 

Zdroj: A AV ČR, f. Sociologický ústav ČSAV, k. 5, inv. č. 79, sign. 60. 

 

Také Kabinet teorie a metodologie vědy, který vzniknul v roce 1968, stihnul ještě za 

dobu své krátké existence naplno využít poměrně liberální politiku zahraničních 

kontaktů ČSAV. V roce 1969 tak mohli být vysláni na dlouhodobý zahraniční pobyt dva 

pracovníci Kabinetu – jeden na Univerzitu v Lundu a druhý na Pensylvánskou 

univerzitu ve Spojených státech.
555

 Kromě toho pracovníci KTMV ČSAV na konci 

šedesátých let podnikli i mnoho krátkodobých cest na Západ: 

 

Tabulka 13: Zahr. styky Kabinetu teorie a metodologie vědy ČSAV v letech 1968–1969  

 Soc. země: 

pracovníci 

Soc. 

země: 

výjezdy 

Soc. 

země: 

počet dnů 

Kap. 

země: 

pracovníci 

Kap. 

země: 

výjezdy 

Kap. 

země: 

počet dnů 

1968 4 6 59 6 12 218 

1969 5 6 47 4 6 549 

Zdroj: A AV ČR, f. KTMV ČSAV, k. 2, inv. č. 35, sign. 60, „Dopis L. Tondla Ústřední 

hospodářské správě pracovišť ČSAV, 14. 1. 1970“. 

 

Pracovníci ČSAV a pracovníci SAV však neměli zdaleka rovnocenné postavení. 

Co se týče zahraničních pobytů realizovaných na bázi celostátních dohod, byla totiž 

účast SAV oproti Praze mnohem nižší, což bylo dáno tím, že ČSAV měla vybudované 

lepší kontakty se zahraničím než SAV. V polovině šedesátých let tak 70 % pracovníků 

ČSAV vyslaných do zahraničí mělo pobyt hrazeno hostitelskou institucí, zatímco 

v případě SAV byl tento podíl pouze 33 %.
556

 Výsledkem bylo, že obecně slovenští 

vědci (respektive vědci ze SAV) vyjížděli do zahraničí, a zejména pak na Západ, méně, 

než jejich čeští kolegové (vědci z ČSAV). Tento fakt byl i jedním z argumentů 

slovenských vědců ve prospěch federalizace Československa a autonomního postavení 

SAV. 
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121 

 

Historici ze Slovenské akademie věd si například v předvečer nástupu 

normalizace stěžovali na nedostatečné možnosti studia ve vídeňských archívech. 

Zároveň upozorňovali na to, že ostatní socialistické země i čeští historici jsou na tom 

mnohem lépe: „Zatímco maďarská historická pracoviště mají v Rakousku své pobočky 

a čeští historici jsou dotováni stipendii, slovenští historici se dostávají do rakouských 

archivů jen velmi zřídka a i jejich ochota jít studovat za vlastní finanční prostředky byla 

vydáním nových nařízení eliminovaná.“
557

 Na nerovnoprávnost mezi postavením vědců 

působících v českých zemích a na Slovensku a jejich možností zahraničních cest si 

zpětně na začátku devadesátých let postěžoval také sociolog Róbert Roško, podle 

kterého se „Slovákům (přesněji Bratislavanům) pootevřely dveře na Východ v čase 

[myšlen rok 1967], kdy už Pražáci přeorientovali své vandrovnické trasy na Západ“.
558

 

Jisté je, že počty zahraničních cest byly skutečně v případě SAV výrazně nižší, 

než v případě ČSAV, což ukazují také následující tabulky. Slovenská akademie věd sice 

zaměstnávala méně lidí než ČSAV (ČSAV bez SAV, tzn. její „česká“ část),
559

 i tak ale 

byl podíl slovenských vědců vyjíždějících do zahraničí vzhledem k celkovému počtu 

zaměstnanců výrazně menší. 

 

Tabulka 14: Zahraniční styky SAV v letech 1953–1959: kapitalistické země 

 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 

Vyslání 1 6 18 30 40 33 30 

Přijetí 0 4 4 9 17 15 29 

Zdroj: Ľudmila Putrová, ed., Slovenská akadémia vied 1953–1983 (Bratislava: Veda, 

1983), 101. 

 

Tabulka 15: Zahraniční styky SAV v letech 1953–1959: socialistické země 

 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 

Vyslání 4 52 83 148 194 190 185 

Přijetí 20 72 74 176 161 144 200 

Zdroj: Putrová, ed., Slovenská akadémia vied 1953–1983, 101. 
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 ÚA SAV, f. Riadiace orgány SAV I (dále jen RO SAV I), k. 1012, CII/26a, inv. č. 3126, „Správa o 
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 Například k 31. prosinci 1964 evidovala ČSAV (včetně SAV) 11 155 zaměstnanců, zatímco v samotné 
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akademie věd, 85. Ľudmila Putrová, ed., Slovenská akadémia vied 1953-1983 (Bratislava: Veda, 1983), 
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Tabulka 16: Zahraniční styky SAV v letech 1960–1970: kapitalistické země 

 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Vyslání 36 49 45 65 124 213 291 321 381 586 237 

Přijetí 25 31 54 72 194 418 356 568 275 561 357 

Zdroj: Putrová, ed., Slovenská akadémia vied 1953–1983, 101. 

 

Tabulka 17: Zahraniční styky SAV v letech 1960–1970: socialistické země 

 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Vyslání 178 172 206 257 319 443 488 460 330 524 546 

Přijetí 198 175 190 218 547 864 605 646 348 488 570 

Zdroj: Putrová, ed., Slovenská akadémia vied 1953–1983, 101. 

 

Nicméně i pracovníci společenskovědních ústavů Slovenské akademie věd mohli 

v šedesátých letech cestovat na Západ oproti letům padesátým mnohem častěji. 

Například ze Sociologického ústavu SAV bylo mezi lety 1967–1970 v kapitalistických 

zemí hned několik vědeckých pracovníků: V letech 1967–1968 byl na devítiměsíčním 

pobytu ve Spojených státech Vojtech Wagner, ve Francii absolvovala pětitýdenní stáž 

Jolana Jančovičová (CNRS, Centre des Études sociologiques), na dlouhodobém 

studijním pobytu v SRN byli v letech 1968–1969 Vlasta Horská (čtyřměsíční stáž na 

Sozialforschungstelle an der Universität Münster prostřednictvím DAAD) a v roce 1970 

na dvouměsíčním pobytu Vladimír Rejholec. Zároveň byli v roce 1969 na týdenním 

pobytu v Západním Německu ještě další čtyři pracovníci SÚ SAV.
560

  

Dveře na Západ se otevřely také některým historikům. Například Ján Tibenský 

z Oddělení dějin věd a techniky Historického ústavu SAV mohl pobývat v roce 1966 tři 

měsíce v americkém Clevelandu (Case Institute of Technology) a konzultovat tak 

studium dějin vědy například s Harveyem Buchananem, Melvinem Kranzbergem a 

Robertem R. Schofieldem.
561

 Jánu Tibenskému bylo umožněno do Spojených států 

vycestovat i přesto, že měl v Clevelandu příbuzné, konkrétně rodinu své tety (sestry 

otce), u které po dobu své stáže v USA dokonce bydlel.
562

 

Podobně jako v případě ČSAV, také ve Slovenské akademii věd kulminovaly 

zahraniční výjezdy na Západ v letech 1968–1969. Počty vyslání a přijetí 

z kapitalistických zemí však nedosahovaly ve společenskovědních ústavech SAV 

úrovně jejich českých protějšků: 
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Tabulka 18: Objem styků Filozofického ústavu SAV s kapital. zeměmi v roce 1969 
 Vyslání Přijetí Celkem 

Krátkodobé Dlouhodobé Celkem Krátkodobé Dlouhodobé Celkem 

SRN - 2 2 - - - 2 
Francie 2 - 2 - - - 2 
Jugoslávie 3 - 3 4 - 4 7 
Nizozemsko - - - 1 - 1 1 

Zdroj: ÚA SAV, f. RO SAV I, k. 997, CII/26a, inv. č. 1122, „FÚ SAV, Výročná správa 

o činnosti za rok 1969“, 24. 

 

Tabulka 19: Objem styků Historického ústavu SAV s kapital. zeměmi v roce 1969 

 Vyslání Přijetí Celkem 
Krátkodobé Dlouhodobé Celkem Krátkodobé Dlouhodobé Celkem 

Francie 2 - 2 11 - 11 23 

Rakousko 5 - 5 2 - 2 7 

SRN 2 2 4 1 - 1 5 

Itálie 4 - 4 - - - 4 

USA - - - 1 - 1 1 

Zdroj: ÚA SAV, f. RO SAV I, k. 1012, CII/26a, inv. č. 3126, „Správa o najdôležitejších 

výsledkov činnosti Historického ústavu SAV v roku 1969“, 40. 

 

Možnost vycestovat do ciziny ovšem nebyla jedinou podmínkou k úspěšné 

recepci zahraničních myšlenek. V případě mezinárodních konferencí bývala v některých 

případech recepce zahraničních koncepcí limitována nedostatečnou jazykovou 

vybaveností účastníků. Zejména kongresy, které se konaly na Západě, mívaly jako 

jednací jazyky pouze angličtinu a francouzštinu, nikoliv však ruštinu. To bylo pro členy 

československých delegací často handicapem – českoslovenští vědci často raději 

odmítali na konferenci aktivně vystoupit, případně nebyli schopni po přečtení příspěvku 

v požadovaném jazyce diskutovat či konverzovat s dalšími vědci v kuloárech. Na tento 

fakt upozorňovaly některé československé zprávy ze zahraničních kongresů.
563

 Podle 

slovenských sociologů Róberta Roška a Martina Katriaka se však českoslovenští vědci 

neměli obávat aktivně vystupovat s příspěvky v cizím jazyce, a to i v případě, pokud 

tento jazyk neovládali dokonale. Na mezinárodních kongresech totiž podle nich běžně 

vystupovali i takoví řečníci, „kterým to v angličtině a ve francouzštině šlo jako v létě na 

sáňkách“.
564

 Nicméně jazyková nevybavenost československých vědců byla 

dlouhodobým problémem, na který se upozorňovalo již na začátku šedesátých let 

(objevovaly se například požadavky „urychleně vybudovat moderní laboratoře pro 
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výuku aktivní znalosti jazyků“
565

). A ještě na začátku osmdesátých let si nizozemský 

filozof Theo de Boer, který v Československu přednášel německy a anglicky v rámci 

seminářů pořádaných Vzdělávací nadací Jana Husa, všimnul, že se jeho přednášky musí 

překládat a „varoval Čechy, že zvládnutí světového jazyka by pro ně mělo být prioritou, 

pokud jednou chtějí zaujmout své místo v Evropě“.
566

 

3.1.2 Československá normalizace 

Srpen 1968 a jeho důsledky zcela změnily trend vývoje vědeckých zahraničních styků 

v ČSAV (včetně SAV) i na vysokých školách. K obratu dosavadního vývoje ovšem 

nedošlo okamžitě, a v roce 1969 tak mohl být zaznamenán vůbec největší počet vyslání 

pracovníků ČSAV i SAV do kapitalistických zemí. Nebylo proto překvapivé, že ještě 

koncem roku 1968 převládal v SAV ohledně zahraničních styků optimismus. 

V takovém duchu byla například napsaná zpráva ředitele Historického ústavu SAV Júlia 

Mesároše o zahraničních kontaktech svého ústavu: „Ačkoliv v posledních měsících r. 

1968 byly zahraniční styky částečně ovlivněné vnějšími událostmi, zdá se, že jejich 

značná část se bude moci nadále rozvíjet směrem, který je umožní maximálně využít 

pro podporu vědeckovýzkumných výsledků pracoviště. Domnívám se, že tak tomu bude 

moci být tehdy, pokud se podaří zabezpečit, aby se ani v buducnosti nekladly 

pracovištím překážky při získávání devizových prostředků v podobě pozvání, výměn, 

atd. podle jejich úvahy, potřeb a schopností, dále pokud důležitá složka zahraničních 

styků – výměna literatury, časopisů atd. se nevrátí do předlednové situace.“
567

 

Optimismus Júlia Mesároše nebyl neopodstatněný – na konci roku 1968 ještě mezi 

vědci zřejmě panovalo přesvědčení, že některé „výdobytky“ pražského jara zůstanou 

zachovány a fakt, že v následujících letech dojde k tak drastickému omezení 

zahraničních kontaktů se Západem, si pravděpodobně uvědomoval tehdy jen málokdo. 

Svědčit o tom mohly i osudy návrhů zákonů o České akademii věd a Slovenské 

akademii věd z roku 1968, které mimo jiné obsahovaly požadavek „otevření se 

mezinárodní vědecké spolupráci“. Tyto zákony stihla ještě v červnu 1969 schválit 
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federální vláda, vlivem nastupující normalizace však již nedošlo k jejich schválení 

federálním shromážděním.
568

 

Jedním z hlavních důsledků normalizace v oblasti vědeckých zahraničních styků 

bylo upřednostňování cest do socialistických zemí a omezování výjezdů do zemí 

kapitalistických. Do kapitalistických, rozvojových zemí a do Jugoslávie tak mohli být 

pracovníci ČSAV vysláni pouze v případě, pokud byla jejich cesta „prokazatelně 

v zájmu dalšího rozvoje československé vědy“ a bylo od ní možné očekávat „konkrétní 

vědecký, ekonomický nebo jiný závažný přínos pro ČSSR“.
569

 Cestovat na Západ bylo 

možné také v případech, pokud výzkumné vědecké poznatky, které byly cílem 

zahraničního pobytu a zároveň byly v souladu s plánovanými úkoly pracoviště, nešlo 

„prokazatelně“ získat v socialistických zemích.
570

 Na Západ (a do Jugoslávie) pak směl 

být vědecký pracovník vyslán „v zásadě pouze jednou ročně“ a počet vědeckých 

pracovníků na dlouhodobých pobytech (tj. delší než dva měsíce) v kapitalistických 

zemích nesměl překročit 10 % počtu vědeckých pracovníků příslušného pracoviště 

(ústavu). Pokud nějaký pracovník již dlouhodobý pobyt v kapitalistické zemi 

absolvoval, další stáž mohl uskutečnit nejdříve až po sedmi letech od ukončení tohoto 

pobytu.
571

 Podle směrnice federálního ministerstva zahraničních věcí pak mohly 

vědecké styky s kapitalistickými státy tvořit maximálně 30 % celkového objemu 

styků.
572

 

Již na podzim 1969 provedlo vedení ČSAV revizi plánovaných zahraničních 

výjezdů do kapitalistických zemí v období od října do prosince 1969. Výsledkem této 

revize pak bylo snížení počtu výjezdů z 372 na 166 osob. Zamítnutí cest se týkalo 

především společenských věd, přičemž nejvíce byly omezeny výjezdy do Západního 

Německa (snížení z 97 na 15 osob).
573

 V samotné Slovenské akademii věd bylo tehdy 
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zrušeno 75 naplánovaných cest do kapitalistických zemí.
574

 Jednou z příčin omezení 

cestování do zahraničí a především do kapitalistických zemí byla i obava, aby 

českoslovenští vědci v zahraničí nezůstali. Stávalo se to již v šedesátých letech: 

například v letech 1957–1964 zůstalo v zahraničí celkem 26 vědeckých nebo odborných 

pracovníků ČSAV (včetně SAV).
575

 V polovině šedesátých let pak počet emigrujících 

pracovníků ČSAV ještě narostl: v roce 1965 dosáhl 25 osob a o rok později dokonce 29 

pracovníků.
576

 Podle údajů sekretariátu předsedy ČSAV pak mělo v letech 1965–1966 

opustit republiku celkem 44 osob z ČSAV a 9 osob ze SAV.
577

 Emigrace vědeckých 

pracovníků pak ještě více narostla po srpnové invazi. Jen ze Slovenské akademie věd se 

v letech 1967–1970 nevrátilo ze zahraničí 42 jejích pracovníků, přičemž nejčastěji se 

jednalo o představitele přírodních věd.
578

 

Výsledkem výše zmíněných normalizačních opatření tak bylo citelné snížení 

vědeckých kontaktů ČSAV s kapitalistickými zeměmi: 

 

Tabulka 20: Počet pracovníků vyslaných pracovišti ČSAV (vč. SAV) do zahraničí a 

počet osob přijatých pracovišti ČSAV (vč. SAV) ze zahraničí 

 Celkový 

počet 

vyslaných 

a přijatých 

Soc. země 

vyslání 

Soc. země 

přijetí 

Kap. státy 

vyslání 

Kap. státy 

přijetí 

Roz. země 

vyslání 

Roz. země 

přijetí 

1969 11.873 2.587 2.153 3.309 3.574 115 135 

1970 9.838 2.962 2.912 1.103 2.748 44 69 

1971 9.047 3.104 3.499 687 1.630 42 85 

1972 8.293 3.134 2.727 617 1.595 64 127 

1973 5.326 2.306 2.104 515 305 61 35 

Zdroj: NA ČR, KSČ-ÚV-02/1, Předsednictvo 1971–1976, sv. 117, arch. j. 118/2, 

„Vědecké styky ČSAV se zahraničím“. 

 

Drastické omezení zahraničních styků se Západem se promítlo také na úrovni 

jednotlivých ústavů, nejen v objemu celkových vědeckých styků ČSAV. A právě 

společenskovědné a humanitní ústavy byly tímto omezením zasaženy nejvíce. Například 

Filozofický ústav SAV v roce 1971 evidoval pouze jedno krátkodobé vyslání do 
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Itálie.
579

 V následujících letech pak až na výjimky FÚ SAV neměl dokonce vůbec žádné 

kontakty s kapitalistickými zeměmi.
580

 Ve své zprávě o činnosti Ústavu filozofie a 

sociologie SAV za rok 1976 tak mohl Andrej Sirácky charakterizovat spolupráci 

s kapitalistickými zeměmi jako „náhodnou, zřídkavou a jednostrannou“, která se ze 

strany ústavu omezuje pouze na „přijímání zahraničních hostů z kapitalistických 

zemí“.
581

 Výjimku ve stycích s kapitalistickými státy v Ústavu filozofie a sociologie 

SAV tvořil až v roce 1980 dvoutýdenní pobyt Jána Bodnára ve Francii. Bodnár byl do 

Francie vyslán studovat „současnou filozofickou tvorbu“, přičemž jeho poznatky 

nasbírané během studijního pobytu ve Francii měly být využity „při kritice současné 

buržoazní filozofie“.
582

 V roce 1983 pak mohl sociolog Ján Košta z téhož ústavu 

vycestovat do Velké Británie na 26 dní.
583

 

Také v Sociologickém ústavu SAV (respektive od prosince 1974 v Sociologické 

sekci Ústavu filozofie a sociologie SAV) nebyly v průběhu sedmdesátých a počátkem 

osmdesátých let téměř žádné styky s vědeckými institucemi kapitalistických zemí.
584

 

Jen o trochu lepší pak byla v tomto ohledu situace v případě Historického ústavu SAV: 

například v roce 1973 zde činil objem styků s kapitalistickými zeměmi 15 %, většinou 

se ale jednalo jen o studium v archívech.
585

 

Na druhou stranu nelze říci, že by s normalizací kontakty československých 

společenských vědců se Západem ustaly úplně či že mohli za železnou oponu vyjíždět 

pouze „straničtí vědci“. Ilustrují to například vzpomínky sociologa Lubomíra Kotačka, 

podle kterého sice po roce 1969 kontaktů se Západem výrazně ubylo, nadále ale 

pokračovaly některé mezinárodní projekty (například s Francií). A ačkoliv podle něj 

„účast na těchto kontaktech podléhala nepochybně selekci s uplatněním kritéria 
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ideologické bezúhonnosti, resp. stranické příslušnosti, nemuselo tomu tak být vždy, ve 

všech případech“.
586

 

Nicméně o propadu počtu cest do zahraničí nemohl být pochyb. Největší útlum 

v zahraničních stycích ČSAV pak nastal ve druhé polovině sedmdesátých let: 

 

Tabulka 21: Zahraniční vědecké styky ČSAV včetně SAV v roce 1974, v počtu osob 

Země Vyslání 

ČSAV 

Z toho 

SAV 

Přijetí 

ČSAV  

Z toho 

SAV 

Celkový objem 

ČSAV 

Z toho 

SAV 

Socialistické 2 639 501 3 554 996 6 193 (74,2 %) 1 497 

Kapitalistické 461 84 1 607 457 2 068 (24,5 %) 541 

Rozvojové 35 4 83 9 118 (1,3 %) 13 

Celkem 3135 589 5 244 1 462 8 379 (100 %) 2 051 

Zdroj: ČSAV, Výroční zpráva o činnosti Československé akademie věd v roce 1974 

(Praha: ČSAV, 1975), Tabulka VII [nestránkováno]. 

 

Tabulka 22: Zahr. vědecké styky ČSAV v roce 1976 v počtu osob (včetně konferencí) 

Země Vyslání 

ČSAV 

Z toho 

SAV 

Přijetí 

ČSAV 

Z toho 

SAV 

Celkový 

objem 

ČSAV 

Z toho 

SAV 

Socialistické 2 775 721 2 852 396 5 627 1 117 

Kapitalistické 532 149 1 188 408 1 720 557 

Rozvojové 32 11 44 6 76 17 

Celkem 3 339 881 4 084 810 7 423 1 691 

Zdroj: NA ČR, KSČ-ÚV-02/1, Předsednictvo 1976–1981, sv. 41, arch. j. 47/4, „Výroční 

zpráva o činnosti Československé akademie věd v roce 1976“. 

 

S výrazným snížením zahraničních styků s kapitalistickými zeměmi také narostl podíl 

styků se zeměmi socialistickými. V případě vědy a školství byly socialistické země 

zastoupeny v celkovém objemu zahraničních kontaktů největším podílem. A tento podíl 

neustále narůstal, až dosáhl na konci sedmdesátých let více než 80 %: 

 

Tabulka 23: Podíl styků se socialistickými zeměmi z celkového obejmu zahr. styků 

Rezort 1976 1977 1978 1979 

Kultura 54,62 % 63,37 % 58,93 % 56,16 % 

Školství 91,17 % 87,83 % 91,07 % 88,24 % 

Věda 75,80 % 72,62 % 72,63 % 80,89 % 

Zdravotnictví  59,03 % 60,35 % 62,70 % 65,92 % 

Zdroj: NA ČR, KSČ-ÚV-02/4, Sekretariát 1976–1981, sv. 94, arch. j. 136, 1980, 

„Hodnotenie plnenia kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov so 

zahraničím za rok 1979 a plán na rok 1980“. 
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Zejména v oblasti společenských a humanitních věd pak dosahoval podíl 

zahraničních styků se socialistickými zeměmi nevyšší podíl. Například v oblasti 

filozofie a sociologie směřovalo v letech 1967–1970 kolem 70 % výjezdů na Západ, 

v roce 1974 však již zcela dominovala orientace na tzv. země socialistického tábora: 

vycestovalo tam 80–90 % vyjíždějících pracovníků.
587

 

Na druhou stranu právě od konce sedmdesátých let se začaly více rozvíjet 

kontakty československých vědců se Západem prostřednictvím neoficiálních či 

polooficiálních cest. Zejména pro společenské a humanitní vědy měly velký význam 

zahraniční organizace, jako byla například Vzdělávací nadace Jana Husa. Díky ní mohlo 

Československo navštívit mnoho západních filozofů či historiků, například E. P. 

Thompson (1979), Paul Ricoeur (1980), Richard Rorty (1981), Jacques Derrida (1981, 

v Praze byl na krátkou dobu zatčen), Jürgen Habermas (1982), Timothy Garton Ash 

(1984) a mnozí další.
588

 

V osmdesátých letech, a zejména pak v jejich druhé polovině, začaly zahraniční 

vědecké kontakty Československa opět pozvolna narůstat. Příkladem může být statistika 

zahraničních kontaktů ČSAV (a SAV) v roce 1986 – oproti polovině sedmdesátých let 

se počet cest do kapitalistických zemí zdvojnásobil, došlo však také k nárůstu styků se 

socialistickými zeměmi: 

 

Tabulka 24: Zahraniční kontakty ČSAV včetně SAV v roce 1986 

 Vyslání  Přijetí  Celkem  %  

ČSAV Z toho 

SAV 

ČSAV Z toho 

SAV 

ČSAV Z toho 

SAV 

ČSAV Z toho 

SAV 

Soc. země 4151  1090 4529 942 8680 2032 74,4 75,4 

Kap. země 1172  282 1649 356 2821 638 24,2 23,7 

Rozv. 

země 

80  13 89 13 189 26 1,4 0,9 

Celkem 5403  1385 6267 1311 11670 2696 100 100 

Zdroj: ČSAV, Výroční zpráva o činnosti Československé akademie věd v roce 1986 

(Praha: ČSAV, 1987), 73; SAV, Správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 

1986 (Bratislava: SAV, 1987), 21. 

 

I ve druhé polovině osmdesátých let však výrazně převažovaly styky se socialistickými 

zeměmi nad kontakty se zeměmi kapitalistickými. Například v roce 1987 tvořila 

mezinárodní výměna ČSAV se Sovětským svazem 23,5 % celkového objemu 
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zahraničních vědeckých styků, následovala NDR (13,8 %), Polsko (10,8 %), Maďarsko 

(7,8 %) a Bulharsko (5,4 %). Z kapitalistických zemí byl největší podíl mezinárodní 

výměny se Západním Německem (5,9 %), Spojenými státy (4,8 %), Itálií a Francií (po 

3,1 %) a Velkou Británií (3 %).
589

 A například ještě v roce 1988 SAV evidovala 1145 

vyslání a 1863 přijetí ze socialistických zemí, zatímco v případě kapitalistických zemí 

se jednalo pouze o 375 vyslání a 616 přijetí.
590

 

3.1.3 Polsko: čtvrtstoletí mezi Říjnem a Prosincem (1956–1981) 

Liberalizace Polska po říjnu 1956 se mimo jiné projevila také nárůstem počtu výjezdů 

vědeckých pracovníků do západních zemí. Neznamenalo to, že by před rokem 1956 

polští vědci nemohli na Západ jezdit vůbec. V případě některých přírodních vědců bylo 

takové cestování zcela běžné, což potvrzují slova fyzika Leopolda Infelda: „Na Západ 

bylo možné cestovat; privilegovaní lidé jezdili dosti často. Já jsem byl jedním 

z privilegovaných. Byl jsem ve Švýcarku, Švédsku, Norsku, Anglii, Itálii, ale nejezdil 

jsem tehdy na Východ, ačkoliv jsem naznačoval, že bych chtěl navštívit Sovětský 

svaz.“
591

 Takoví privilegovaní vědci se však nevyskytovali pouze mezi představiteli 

přírodních věd, ale také mezi společenskými a humanitními vědci. Podle Marcina Kuly 

totiž mohl na Západ po válce jezdit každý humanitní vědec, který „se dostal na seznam 

a proti němuž neměla [komunistická] moc nic zásadního“.
592

 

Nicméně právě od poloviny padesátých let se začalo „na seznam“ dostávat stále 

více vědců i studentů a toto období polští vědci většinou zpětně hodnotili právě jako 

dobu, kdy se za hranice „začalo jezdit“.
593

 Podle údajů Oddělení vědy a osvěty ÚV 

PZPR se v rámci ministerstva pro vysoké školy zvýšil počet výjezdů do socialistických 

zemí v letech 1955–1959 šestkrát a počet výjezdů do kapitalistických zemí narostl 

v daném období dokonce čtyřicetkrát (z 13 výjezdů v roce 1955 na 546 v roce 1959).
594

 

Rovněž v rámci Polské akademie věd bylo možné vypozorovat veliký nárůst počtu cest 

do kapitalistických zemí: zatímco v roce 1954 bylo evidováno 39 výjezdů na Západ, 
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v roce 1956 to bylo již 349 a v roce 1959 pak 549 výjezdů.
595

 Toto otevírání se Západu 

okomentoval v červnu 1959 také předseda Polské akademie věd Tadeusz Kotarbiński ve 

svém projevu před Plenárním shromážděním PAN. Kotarbiński vyzdvihnul zejména 

nárůst zahraničních vědeckých stáží: zatímco v roce 1952 bylo podle něj podniknuto 

v rámci PAN zhruba jen 50 studijních cest do zahraničí, v roce 1958 už to bylo 3500. 

Zároveň podle Kotarbińského v roce 1958 navštívilo Polskou akademii věd více než 

700 zahraničních vědců, z čehož bylo ovšem 70 % ze socialistického bloku.
596

 

Oproti Československu se vědci ze společenskovědních a humanitních ústavů 

Polské akademie věd poměrně významně podíleli na zahraničních výjezdech PAN. 

Například v roce 1957 tvořili pracovníci I. (společenskovědního) oddělení PAN až 26 % 

výjezdů (pracovníci I. oddělení PAN tehdy představovali zhruba 25–30 % zaměstnanců 

Akademie), v roce 1958 pak dokonce 30 %. V případě příjezdů zahraničních vědců byl 

podíl ještě vyšší: v roce 1957 tvořili pozvaní humanitní vědci 46 % hostů Polské 

akademie věd, o rok později pak 36 %.
597

 Tento fenomén nezůstal nepovšimnut 

v Oddělení vědy a osvěty ÚV PZPR. V jedné ze zpráv tohoto oddělení se totiž 

konstatovalo, že ačkoliv humanitní vědci představovali zhruba čtvrtinu všech vědeckých 

pracovníků v Polsku, v roce 1959 tvořili až polovinu všech vědců vyjíždějících za 

hranice.
598

 

Nejenže polští vědci začali od poloviny padesátých let jezdit mnohem častěji na 

Západ,
599

 ale vyskytovaly se dokonce situace, kdy bylo snazší vyjet do kapitalistických 

zemí než do zemí sovětského bloku – a netýkalo se to pouze zmíněného Leopolda 

Infelda. Na tento „problém“ poukázal mimo jiné právní vědec Jan Jończyk, který si 

v diskusi na zasedání Základní stranické organizace PZPR při Polské akademii věd 

v dubnu 1959 postěžoval, že mladí vědci touží vyjíždět na stáže do Sovětského svazu, 

ale nemohou, neboť místa jsou pouze na stáže do západních zemí.
600

 O rozvoji 
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zahraničních vědeckých kontaktů se Západem pak svědčí i „legendární“ historka o tom, 

jak ředitel Historického ústavu PAN Tadeusz Manteuffel zareagoval na nabídku 

dvoutýdenního výzkumného pobytu v NDR od profesora Leona Grosfelda: „Vím, že má 

provinění jsou veliká, že by ale až taková, abych musel jezdit do NDR?“
601

 Jak však 

k tomu dodává Marcin Kula, k podobným reakcím docházelo spíše výjimečně.
602

 

Jisté však bylo, že v šedesátých letech v Polsku pokračoval trend nárůstu 

zahraničních výjezdů, který započal v polovině let padesátých. Zvýšení počtu výjezdů 

polských vědců do zahraničí ve srovnání s rokem 1959 ilustruje následující tabulka: 

 

Tabulka 25: Zahraničních vědecké výjezdy v Polsku (rok 1959 = 100 %) 

Rok 1959 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Nárůst 100 % 127,8 % 143,3 % 166,4 % 185,2 % 157,6 % 198,3 % 

Zdroj: AAN, f. KC PZPR, Wydział nauki i oświaty, 237/XVI-545, „Współpraca 

naukowa Polski z Zagranicą“, 5. 9. 1970, k. 27. 

 

V případě zahraničních výjezdů se nejednalo pouze o krátkodobé cesty 

(konference), ale zvyšoval se také počet dlouhodobých stáží. Například v roce 1965 

bylo na dlouhodobých pobytech v zahraničí 181 pracovníků PAN, z nichž bylo 59 

humanitních vědců. Nejvíce vědců tehdy pobývalo na dlouhodobých stážích ve Francii 

(38 osob, z toho 22 humanitních vědců).
603

 Obecně pak bylo v rámci PAN v roce 1965 

realizováno 703 výjezdů do kapitalistických zemí, z nichž mělo humanitní charakter 

190 cest (27 %). V případě Francie byl podíl humanitních výjezdů ještě vyšší – 

dosahoval až 46 %.
604

 Postavení Francie bylo v tomto ohledu skutečně specifické, a to 

nejen v období šedesátých let, ale po celou dobu existence lidového Polska. Například 

v roce 1962 do Francie směřovalo 140 pracovníků PAN, zatímco do Spojených států 49 

a do Západního Německa „jen“ 34.
605

 V roce 1968 pak polské Ministerstvo pro vysoké 

školy evidovalo celkem 628 výjezdů do kapitalistických zemí, z nichž směřovalo 193 

do Francie, 156 do Velké Británie a 40 do Spojených států.
606

 Úzké kontakty s Francií, 

typické zejména pro historiky (spolupráce s francouzskou historickou školou Annales), 

se odrazily také v dalších humanitních oblastech – například ve filozofii. Již v roce 1962 
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tak mohl Varšavu navštívit například Roland Barthes,
607

 v říjnu 1969 pak Polsko na 

pozvání Ústavu dějin vědy a techniky PAN navštívil Georges Canguilhem.
608

 Polští 

filozofové a sociologové z PAN také poměrně často do Francie vyjížděli: například na 

rok 1961 bylo ve Filozofickém a sociologickém ústavu PAN naplánováno sedm výjezdů 

do Francie, tři výjezdy do Spolkové republiky Německo, dva výjezdy do Spojených 

států a jeden výjezd do Švýcarska.
609

 Také v roce 1964 byla Francie s deseti výjezdy 

v rámci ústavu nejčastěji navštívenou zemí (v počtu výjezdů na Západ byla na druhém 

místě Itálie /9 výjezdů/, následována Velkou Británií /5/, Nizozemskem /2/, Spojenými 

státy /1/ a Spolkovou republikou Německo /1/).
610

 

Důležité navíc bylo, že francouzská stipendia tehdy pomáhala zprostředkovat 

Polákům nejen kontakt s francouzskou vědou, ale často také obecně s vědou západní. 

Polští vědečtí pracovníci se na stážích ve Francii mohli nejen seznámit se světovou 

odbornou literaturou, ale skrze francouzské stipendium jim bylo někdy i umožněno 

realizovat část stáže v jiné západoevropské zemi. Historik vědy Paweł Czartoryski tak 

například mohl v rámci svého stipendia od École Pratique des Hautes Études (EPHE) 

(prosinec 1964 – únor 1965) strávit polovinu stáže v Londýně, zejména v knihovně 

British Museum.
611

 Výhodou francouzských stipendií také bylo, že byla polským 

(zejména humanitním) vědcům poměrně dostupná. Historička Maria Bogucka to 

vysvětlovala jednak množstvím nabízených stipendijních míst, jednak tím, že stipendia 

nebyla nijak finančně atraktivní a proto o ně stranická elita nejevila takový zájem a 

v neposlední řadě také tím, že Francie neměla v očích polských komunistů tak špatnou 

„ideologickou pozici“, jako měly jiné západoevropské státy.
612

 Spolupráce s Francií a 

zejména pak s pařížskou École Pratique des Hautes Études pokračovala také 

v sedmdesátých letech. V rámci spolupráce PAN se 6. sekcí EPHE například vyjelo 

v akademickém roce 1971/72 z Polské akademie věd do Francie osm osob celkem na 44 

měsíců (z toho bylo 14 měsíců přiděleno pracovníkům z oblasti humanitních věd). 

V opačném směru však byla spolupráce slabší – například v roce 1971 z Francie přijeli 
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pouze dva vědečtí pracovníci celkem na 12 měsíců.
613

 Spolupráce s Francií byla 

podstatná i v prostředí „vědců o vědě“, zejména pak historiků vědy – úzkou spolupráci 

s EPHE navázal například Ústav dějin vědy a techniky PAN.
614

 V rámci stipendií 6. 

sekce EPHE vyjížděli do zahraničí také filozofové a sociologové – například již v roce 

1960 obdrželi toto stipendium tři pracovníci Filozofického a sociologického ústavu 

PAN.
615

 

Ve druhé polovině šedesátých let se začaly více rozvíjet také vědecké kontakty 

se Spojenými státy. Zatímco v roce 1967 se účastnilo kongresů a dalších vědeckých 

setkání ve Spojených státech celkem deset pracovníků Polské akademie věd, o rok 

později už to bylo 28.
616

 Velkou roli ve spolupráci Polska a Spojených států, zejména na 

poli společenských věd, sehrála Fordova nadace. Polští stipendisté díky ní mohli 

pobývat na stážích nejen ve Spojených státech, ale tato nadace hradila pobyty polských 

vědců i v jiných západoevropských zemích. A ačkoliv byla v letech 1962–1967 

vzájemná spolupráce mezi Polskou akademií věd a Fordovou nadací, trvající od roku 

1957, přerušena, již v roce 1967 mohlo vyjet na její náklady sedm polských 

stipendistů.
617

 Zatímco do Francie jezdili především historici, do Spojených států 

prostřednictvím Fordovy nadace směřovali zejména sociologové.
618

 Vědecká spolupráce 

se Spojenými státy také ilustrovala poněkud omezené možnosti Polské sjednocené 

dělnické strany. V září 1974 byla například bez konzultace s Oddělením vědy a osvěty 

ÚV PZPR podepsána smlouva mezi Varšavskou univerzitou a americkou Indiana 

University o zřízení Centra amerických studií v rámci Varšavské univerzity. Oddělení 

vědy a osvěty ÚV PZPR, které se o uzavření dohody dozvědělo až ex post, dokázalo 

prosadit už jen to, aby v čele nově zřízeného centra nebyl Američan.
619

 

Kontakty se Západním Německem pak do velké míry zajišťovaly Planckův 

institut, Humboldtova nadace a DAAD. Výsledkem této spolupráce bylo každoročně 

cca 40 polských stipendistů na stážích v SRN a vice versa. Po březnových událostech 

roku 1968 a poté co opustili své funkce v PAN Adam Schaff a Stefan Żółkiewski, 
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spolupráce se Západním Německem na vědeckém poli poněkud ochabla. Od roku 1970 

však měla být tato spolupráce, přinejmenším podle zprávy polského ministerstva vnitra, 

opět obnovena.
620

 

Spolupráce s Velkou Británií pak probíhala především prostřednictvím British 

Council, počty udělených stipendií v rámci Polské akademie věd však nebyly nijak 

závratné: 

 

Tabulka 26: Počty udělených stipendií British Council polským vědcům z PAN 

 Dlouhodobá stipendia Krátkodobá stipendia 

1969/70 3 1 

1970/71 1 4 

1971/72 4 2 

Zdroj: „Nr 14. 1972 kwiecień 20, Warszawa – Notatka Wydziału IV Departementu III 

MSW dotycząca współpracy naukowej PAN z Wielką Brytanią, tajne“, In Pleskot a 

Rutkowski, eds. Spętana akademia, Tom 1, 98–99. 

 

Vědecké kontakty s Itálií se také realizovaly na několika rovinách – především 

pak v rámci Programu kulturní a vědecké spolupráce či prostřednictvím CNR 

(Consiglio Nazionale delle Ricerche). Například v roce 1971 do Itálie vycestovalo 

celkem 76 osob z PAN a naopak z Itálie do PAN přijelo 98 osob.
621

 Důležitou roli ve 

vzájemných vztazích mezí Itálií a PAN hrála pobočka Polské akademie věd v Římě. 

V letech 1956–1984 stál v jejím čele filolog Bronisław Biliński a díky němu se stala 

zejména humanitně zaměřeným vědeckým pracovištěm a zůstala jím i navzdory snahám 

vedení PAN, aby byly na pracovišti více zastoupeny také exaktní a technické vědy. Tyto 

snahy, vyvíjené zejména od poloviny šedesátých let, zůstaly neúspěšné a sami 

komunisté museli konstatovat, že je „vedení pobočky příliš zatíženo [humanitní] 

tradicí“.
622

 

Obecně je možno říci, že v šedesátých letech jezdili polští humanitní vědci 

častěji na Západ než na Východ.
623

 O vůli polských vědeckých pracovníků vyjíždět na 

Západ svědčila také hlášení tajných spolupracovníků komunistické bezpečnosti. 

Například spolupracovník pod pseudonymem „Kuba“ v lednu 1971 hlásil, že 

„donedávna byl snem téměř každého vědeckého pracovníka výjezd na delší pobyt do 
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USA“ a že „se nyní stejně atraktivní zemí stala SRN“.
624

 Podle „Kuby“ navíc 

v prostředí Polské akademie věd převládala „nechuť k integraci výzkumného potenciálu 

a vědeckých plánu zemí RVHP“.
625

 Komunistická bezpečnost však neverbovala vědce 

pouze za účelem monitorování situace v rámci Polské akademie věd, tak jako tomu bylo 

v případě „Kuby“. Vědce totiž využívala též během jejich cest na Západ (zejména do 

SRN). Tito „naverbovaní“ vědci zde pak měli „pro vlast“ plnit zpravodajské funkce. 

„Špionážní“ charakter měla například také pobočka PAN v Paříži – její zaměstnanci 

(vesměs členové PZPR) mimo jiné monitorovali činnost polských vědců ve Francii.
626

 

Krátce po březnu 1968 došlo v Polsku k částečnému omezení cest na Západ, 

nikoliv ale do té míry, jako tomu bylo v normalizovaném Československu. Například 

v roce 1969 podle údajů Oddělení vědy a osvěty ÚV PZPR do zahraničí vycestovalo 

celkem 6200 vědců (zhruba 23 % všech zaměstnaných vědeckých pracovníků), z nichž 

směřovalo 65 % do zemí sovětského bloku. Konkrétně pak bylo procentuální zastoupení 

cest do jednotlivých zemí následující: SSSR 21,4 %, NDR 17,4 %, ČSSR 10,2 %, 

Francie 7,4 %, Maďarsko 7,0 %, Velká Británie 5,8 %, skandinávské země 3,6 %, Itálie 

3,2 %, USA 2,5 %.
627

 

Ruku v ruce s nárůstem zahraničních výjezdů šel také nárůst počtu emigrujících 

vědců. Během první dekády od polského „Října“, tedy v období let 1956–1966, se ze 

zahraničních cest nevrátilo celkem 90 polských vědeckých pracovníků, z toho 36 

představitelů humanitních a společenských věd. Nejvíce polští vědci zůstávali ve 

Spojených státech (30 osob), dále pak ve Velké Británii (19) a Francii (18).
628

 Někteří 

vědci pak emigrovali po březnových událostech roku 1968 – podle odhadů se jednalo 

zhruba o 60 vědců.
629

 Mezi nejznámější z nich patřili například sociolog Zygmunt 

Bauman či filozof Leszek Kołakowski. V těchto případech se však většinou nejednalo o 

„nevrácení se ze služební cesty“. Trend „odmítnutí návratu do vlasti“ pak pokračoval i 

v sedmdesátých letech. Například jen v průběhu akademického roku 1974/75 zůstalo 
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v zahraničí 25 vědeckých pracovníků PAN (z toho 16 se nevrátilo ze služebních cest a 

devět z cest soukromých).
630

 

O tom, že polští vědci mohli na rozdíl od svých československých kolegů jezdit 

na Západ snadněji, svědčí také statistiky jednotlivých ústavů. Například i zaměstnanci 

Ústavu literárních studií PAN, tedy jednoho z nejkritizovanějších ústavů ze strany 

komunistické moci, který byl obecně v kruzích PZPR považován za líheň 

„revizionismu“ a nepřátelství vůči komunistickému režimu, mohli cestovat na Západ. 

Pracovníci tohoto ústavu, který v roce 1982 zaměstnával 242 osob,
631

 podnikli v letech 

1978–1981 celkem 57 cest na Západ, z nichž pak 22 směřovalo do Francie.
632

 

 

Tabulka 27: Výjezdy pracovníků Ústavu literárních studií PAN do kapitalistických zemí 

v letech 1978–1981 

 Více než 30 dní 10–30 dní Méně než 10 dní Z toho Francie 

1978 8 3 3 7 

1979 2 3 5 3 

1980 7 4 11 8 

1981 1 4 6 4 

Zdroj: Anna Grygo, „Kontakty zagraniczne Instytutu badań literackich w latach 1978–

1982“, Biuletyn Polonistyczny 25, č. 3–4 (1982): 85–86. 

 

3.1.4 Polská osmdesátá léta 

Vyhlášení válečného stavu v Polsku 13. prosince 1981 mělo viditelné důsledky též pro 

možnosti cestování vědců na Západ – došlo k citelnému omezení výjezdů do 

kapitalistických zemí. Ukazují to také následující čísla: zatímco ještě v roce 1981 vyjelo 

na Západ celkem 2224 vědeckých pracovníků PAN, v roce 1982 už to bylo pouze 1515 

osob, z čehož bylo nejvíce cest do Francie (292), SRN (281), Itálie (127), Velké 

Británie (123) a Spojených států (109).
633

 V roce 1984 pak z celkového počtu 4684 

výjezdů směřovalo 2557 do socialistických zemí.
634

 Ve zprávách ministerstva vnitra 

z období po nastolení vojenského stavu v Polsku se totiž často objevovala tvrzení, že do 
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té doby nebyly výjezdy vědců do zahraničí nijak zvlášť kontrolovány, a že „nebyl ze 

strany příslušných orgánů Akademie absolutně žádný výběr vyjíždějících vzhledem 

k jejich politickým pohledům a občanským postojům“.
635

 Zejména v roce 1981 tak mělo 

například docházet k případům, že některé socialistické země (například 

Československo a NDR) „vypovídaly před termínem vědecké pracovníky PAN za 

propagaci politických názorů ,Solidarity‘“ a Sovětský svaz pak přímo požadoval, „aby 

určití vědečtí pracovníci již nebyli příště do jejich země vysílaní“.
636

  

Po vyhlášení válečného stavu došlo nejen ke snížení výjezdů do zahraničí, a 

zejména pak do kapitalistických zemí, ale výrazně klesl také počet vědců přijíždějících 

do Polské akademie věd, ať už ze Západu či z Východu: 

 

Tabulka 28: Příjezdy vědeckých pracovníků ze zahraničí do PAN v letech 1980–1982 

 1980 1981 1982 

Počet příjezdů celkem 5980 3838 1762 

Socialistické země 3229 1813 1005 

Kapitalistické země 2751 2025 757 

Zdroj: „Nr 143. 1983 maj 6, Warszawa – Źródło: ,Olek‘. Informacja dotycząca 

niektórych aspektów wymiany osobowej z zagranicą“, In Pleskot a Rutkowski, eds. 

Spętana akademia, Tom 1, 404. 

 

Pokles zahraničních výjezdů polských vědců však trval pouze několik let a již 

v polovině osmdesátých let začal počet výjezdů na Západ znovu narůstat. V roce 1985 

pak bylo více pracovníků PAN na zahraničních výzkumných pobytech na Západě než 

v zemích socialistického bloku: 

 

Tabulka 29: Zahraniční výjezdy pracovníků PAN v roce 1985 

 Výjezdy celkem Kongresy a konference Výzkumné pobyty 

Celkem 4713 2167 1326 

Kapitalistické země 2018 822 765 

Socialistické země 2582 1284 535 

Zdroj: „Nr 177. 1987 marzec 31, Warszawa – Informacja Wydziału III Departementu 

III MSW dotycząca nieprawidłowości występujących w PAN, tajne“, In Pleskot a 

Rutkowski, eds. Spętana akademia, Tom 1, 520. 

 

O obnovení zahraničních kontaktů ve druhé polovině osmdesátých let svědčí i údaje 

z jednotlivých ústavů PAN: V Ústavu dějin vědy a techniky PAN bylo například v roce 
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1988 na zahraničních výzkumných pobytech 23 zaměstnanců, tedy zhruba každý čtvrtý 

pracovník.
637

 

Jedním z charakteristických rysů osmdesátých let v Polsku byl také nárůst 

emigrace vědeckých pracovníků, a to ještě před vyhlášením válečného stavu. Například 

v období 1979–1981 mělo v zahraničí zůstat více než 230 pracovníků PAN.
638

 

V průběhu dvou let od zavedení válečného stavu, tedy od prosince 1981 do konce roku 

1983, pak za hranicemi zůstalo 50 vědeckých pracovníků PAN, přičemž se mělo 

nejčastěji jednat o „mladé, perspektivní vědce po doktorátech, kteří získali pozvání 

západních pracovišť“.
639

 Podle zprávy ministerstva vnitra z roku 1987 pak během pěti 

let od zavedení válečného stavu zůstalo na Západě celkem 241 pracovníků PAN (z toho 

11 profesorů, 21 docentů, 186 doktorů, 23 magistrů a 4 doktorandi). Nejvíce jich zůstalo 

ve Spojených státech (135), poté ve Francii (21), SRN (20) a Kanadě (19). Opět se mělo 

jednat zejména o „vědce do 40 let s náležitými vědeckými výsledky: včetně domácích a 

zahraničních publikací“, nejčastěji pak z technických, lékařských a biologických 

oborů.
640

 

3.1.5 Ekonomické aspekty 

Nedostatek finančních prostředků na cesty do zahraničí byl ve zkoumaném období 

společným rysem polských i československých vědců. Například v roce 1962 chybělo 

k realizaci zahraničních styků Československé akademie věd, tak jak byly původně 

naplánovány, 660 tisíc československých korun.
641

 Mnohá omezení v zahraničních 

výjezdech tak nevyplývala čistě z ideologických důvodů, jako tomu bylo z velké části 

za normalizace, ale jednoduše z toho, že na cesty nebyly peníze. Nedostatek devizových 

prostředků byl problémem celého Československa, který vycházel zejména z tzv. 

vázaného devizového hospodářství – obchodovat s valutami a devizami mohl jedině 

stát.
642

 Například zákonem o devizovém hospodářství z prosince 1953 byl zakázán 
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 „Nr 148. 1983 październik 20, Warszawa – Informacja Departementu III dotycząca aktualnej sytuacji 
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finančních prostředků na zahraniční vědecké styky ČSAV v roce 1962“. 
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 Více viz Jan Rychlík, Devizové přísliby a cestování do zahraničí v období normalizace (Praha: Ústav 

pro soudobé dějiny AV ČR, 2012); Jan Rychlík, Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v 
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dovoz a vývoz československé měny a vývoz cizozemské měny byl vázán na povolení 

ministerstva financí.
643

 Z důvodu nedostatku deviz byly již v průběhu šedesátých let 

výjezdy pracovníků ČSAV různými způsoby regulovány. V roce 1966 například přijalo 

Prezidium ČSAV usnesení o tom, že každý, kdo absolvoval delší než dvouměsíční 

pobyt v cizině, může znovu vycestovat na dlouhodobý pobyt až po uplynutí pěti let.
644

 

Z ekonomického hlediska pak bylo jednodušší cestovat do socialistických zemí, neboť 

mezi zeměmi RVHP byly uzavírány bilaterální dohody o neobchodních platech (země si 

vzájemně poskytovaly půjčky, které se později zúčtovaly), zatímco pro cestování na 

Západ se musely devizové prostředky přidělovat v nedostatkové volně směnitelné 

měně.
645

 

Vzhledem k nedostatku financí bylo pro vědce (ale i pro jejich domácí 

pracoviště) výhodné, pokud mohli vycestovat na náklady přijímací instituce. A právě 

díky tomu, že mnoho pobytů československých vědců hradily zahraniční instituce, 

mohlo dojít v šedesátých letech k takovému nárůstu výjezdů na Západ. Jako ilustrace 

mohou posloužit údaje za rok 1965: tehdy bylo v rámci Československé akademie věd 

realizováno 1387 výjezdů do kapitalistických zemí, ale pouze 258 z nich bylo hrazeno 

z prostředků ČSAV. Toto financování přijímající institucí však zdaleka nefungovalo 

recipročně: Z 2780 přijetí z kapitalistických zemí jich bylo financováno z prostředků 

ČSAV pouze 192.
646

 Značný nepoměr mezi cestami hrazenými ČSAV a výjezdy, které 

byly financovány přijímající institucí, je možné vyčíst i z údajů jednotlivých ústavů. 

Například v Sociologickém ústavu ČSAV bylo v roce 1969 podniknuto 67 služebních 

cest do zahraničí, z toho 53 do kapitalistických zemí a 14 do socialistických zemí. 

Z devizových prostředků ústavu však byly realizovány „pouze 4 několikadenní 

cesty“.
647

 

V některých případech pak cesty československých vědců nehradila ani domácí 

ani zahraniční instituce, ale vědcům se podařilo díky svému sociálnímu kapitálu získat 

prostředky na výjezd jinde. Například filozof a sociolog Josef Král se v roce 1966 mohl 

zúčastnit Mezinárodního sociologického kongresu v Evianu „díky finanční pomoci 
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přítele z Brazílie“.
648

 Problém s nedostatkem peněz se však netýkal pouze cest do 

kapitalistických zemí. Například český historik Josef Macek v květnu roku 1964 musel 

okamžitě odjet z Krakova z konference o dějinách Jagellonské univerzity, jelikož až na 

místě zjistil, „že zde má být za své vlastní prostředky“, ale žádné finance s sebou 

neměl.
649

 Fenomén hrazení zahraničních pobytů z jiných zdrojů než z domácí instituce 

(v tomto případě ČSAV) nebyl typický pouze pro šedesátá léta či pro Prahu. Například 

ještě v roce 1988 byla více než polovina výjezdů vědců ze Slovenské akademie věd 

(57,3 %) realizována právě na náklady zahraničních institucí.
650

 

Permanentní nedostatek deviz na zahraniční cesty se nikoliv překvapivě stal také 

tématem diskusí a kritik ze strany československých vědců. Již od začátku šedesátých 

let se v Československu běžně objevovaly stížnosti na plánované krácení financí na 

zahraniční výjezdy. Například ve „Zprávě o plnění plánu Historického ústavu SAV za 

rok 1963“ se kritizovalo paušální krácení cestovného, přičemž autoři zprávy 

argumentovali tím, že je v historiografii cestovné „nevyhnutelnou součástí ,výrobního 

procesu‘, ve kterém má šetření své hranice“.
651

 I v oblasti humanitních věd tak došlo 

k přebírání dobového komunistického „výrobního“ diskursu, v tomto případě s cílem 

prosadit své požadavky právě dovoláváním se potřeby plnění plánu. 

Nedostatek financí však nepociťovali pouze českoslovenští vědci, ale také jejich 

polští kolegové.
652

 Ačkoliv ti posledně zmínění mohli mnohem častěji vyjíždět na 

náklady zahraničních institucí, zdaleka to neznamenalo, že by byla jejich situace po 

finanční stránce ideální. Ilustruje to případ polského filologa Wiktora Jakubowského, 

který se nemohl v roce 1960 během svého pobytu v Lille u příležitosti 400. výročí 

založení místní univerzity ani zúčastnit výročního plesu ve zdejší Opeře, protože neměl 

večerní oblek.
653

 Skromné podmínky pobytu na zahraničních stážích také často 

vycházely z toho, že se samotní vědci snažili z „cenných“ deviz něco našetřit.
654

 

Nedostatek deviz pak měl pro polské vědce občas poněkud paradoxní důsledky. Polští 

stipendisté například pro své cesty na Západ využívali většinou leteckou dopravu, a to 
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z jednoduchého důvodu: za letenky bylo možné platit złotými, kdežto mezinárodní 

vlakové jízdenky se musely platit nedostatkovými devizami.
655

 V sedmdesátých a 

osmdesátých letech, se zhoršující se ekonomickou situací Polska, pak problém 

s nedostatkem financí na zahraniční výjezdy polských vědců ještě narůstal. A to již na 

samém začátku sedmdesátých let stačily podle Jana Kaczmarka finanční prostředky 

Polské akademie věd pouze k tomu, aby mohl jeden vědecký pracovník vyjet do 

zahraničí jednou za 25 let.
656

 

Šetření se v Polsku projevovalo také v případě financování příjezdů zahraničních 

hostů PAN. Pouze se zvláštním svolením se mohly pořádat bankety či slavnostní večeře, 

omezeno bylo také využívání taxi služeb či pronajímání automobilů. Tato a podobná 

omezení byla zdůvodňována hospodářskou situací Polska i Polské akademie věd.
657

 

V Československu zřejmě nedosahovala tato omezení polských rozměrů – polský 

filozof Juliusz Domański, který v listopadu 1978 přednášel na konferenci v Praze, se tak 

mohl podivovat nad množstvím a kvalitou jídla pokonferenčního rautu. Zdeněk Horský 

mu tehdy vysvětlil, že v Československu je sice více jídla, v Polsku je ale více 

svobody.
658

 

Hospodářské problémy Polska a z nich vyplývající nedostatek financí na 

zahraniční cesty však polští vědci využívaly jako argument právě ve prospěch 

povolování cest na Západ. Při nedostatku deviz na nákup potřebné zahraniční literatury 

a přístrojů se z hospodářského hlediska (a také z hlediska „plnění plánu“) jevilo jako 

nejvýhodnější vycestovat na stáž na Západ, pokud pobyt hradila přijímající strana a 

Polské akademii věd tak nevznikaly žádné finanční náklady.
659

 A v případě západních 

zemí stáže polských vědců skutečně byly hrazeny převážně přijímající institucí (a to po 

celou dobu existence lidového Polska),
660

 což ilustruje také následující tabulka: 
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Tabulka 30: Zahraniční výjezdy PAN podle zdroje financování (v %) 

 Na vlastní náklady Bezdevizová výměna Na cizí náklady 

Soc. země Kap. země Soc. země Kap. země Soc. země Kap. země 

1980 24,7 12,2 50,3 22,1 25,0 65,7 

1981 24,2 7,9 54,1 25,6 21,7 66,5 

1982 20,2 7,9 60,2 28,6 19,6 63,5 

Zdroj: „Nr 143. 1983 maj 6, Warszawa – Źródło: ,Olek‘. Informacja dotycząca 

niektórych aspektów wymiany osobowej z zagranicą. In Pleskot a Rutkowski, eds. 

Spętana akademia, Tom 1, 404. 

 

S těmito argumenty však nesouhlasili někteří komunističtí ideologové, podle 

kterých se polští vědci na západních stážích stávali pouhými „přisluhovači ekonomiky 

kapitalistických zemí“, protože o svých výsledcích „bezmyšlenkovitě a nekriticky“ 

informovali západní vědce.
661

 Kromě toho měli údajně polští vědečtí pracovníci po 

zahraničních stážích na Západě svou práci v Polsku zanedbávat a starat se jen o to, jak 

„co nejrychleji získat vyšší vědeckou hodnost a vyjet na další výhodnější 

stipendium“.
662

 Nicméně tato či podobná ideologická obvinění, na rozdíl od 

Československa, nijak výrazně trend rozvoje zahraničních styků polské vědy 

neovlivnila. 

3.1.6 Byrokratická a ideologická omezení 

„Všechno bylo velmi komplikované, velmi nejasné a často se měnilo – a o to šlo“,
663

 

napsal o mechanismech zahraničních výjezdů v Polské akademii věd Marcin Kula. 

Vzpomínky polských vědců i dobové předpisy a formuláře skutečně ukazují, že vyjet do 

zahraničí byla pro vědce velká byrokratická zátěž. Například v případě výjezdu na 

konferenci si vědecký pracovník musel sám zajistit devizy v Národní bance, vízum, 

jízdenky či letenky, sám si zamluvit ubytování v místě konference, přihlásit se na 

konferenci a zároveň informovat zahraniční instituci o svém příjezdu, musel též o 

výjezdu informovat své domácí pracoviště, tedy ředitele ústavu, a pokud byl náhodou 

sám ředitelem ústavu, informoval děkana, v případě, že byl děkanem či jiným 

funkcionářem na univerzitě, musel o své cestě uvědomit rektora. Současně muselo být o 

výjezdu informováno Ministerstvo pro vysoké školy a po příjezdu na místo konference 

také místní polské diplomatické zastoupení. Polští diplomaté pak měli pravomoc povolit 
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či zakázat „eventuální udělení rozhovoru pro zahraniční tisk, rozhlas a televizi“. Delegát 

navíc nesměl uzavírat žádné obchodní transakce, v jejichž důsledku by jeho domácí 

instituci vznikla jakákoliv povinnost platby (bylo tím myšleno např. objednání knih či 

předplatné zahraničních časopisů), a vědecký pracovník zároveň „nesměl přijmout 

rozhodnutí o členství v zahraničních nebo mezinárodních organizacích nebo vědeckých 

společnostech“.
664

 

Prostřednictvím podobných byrokratických předpisů a omezení a především 

svou mocí nad vydáváním pasů pak komunistická vláda uplatňovala svůj vliv na 

vědecké kontakty se zahraničím.
665

 A právě těmito prostředky mohla ovlivňovat 

například také složení delegací na kongresy – výsledkem pak bylo, že ne vždy polskou 

vědu ve světě zastupovali ti nejpovolanější. Poněkud humorně tento fenomén ilustroval 

v roce 1962 sociolog Jerzy Szacki v dopise adresovaném své kolegyni Nině 

Assorodobrajové-Kulové: „Na [sociologický] kongres
666

 (na který konečně jedu) se 

sestavila delegace podle zásady, [že] každý musí mít nějaké potěšení: kdo měl potěšení 

připravit referát, na kongres nepojede; kdo to potěšení neměl – bude odměněn výletem 

do Ameriky. Na poslední chvíli se přišlo na to, že by se tímto způsobem měli odměnit 

rovněž ti, kteří nemají to potěšení zabývat se sociologií, a byl připojen prof. [Bronisław] 

Minc.“
667

 

Různá omezení a předpisy týkající se cestování vědců do zahraničí však 

v Polsku nebyly vždy úplně účinné, neboť se o jejich existenci na potřebných místech 

občas ani nevědělo. Tento aspekt ilustruje projev Tadeusze Manteuffela na Plenárním 

zasedání PAN v květnu 1970: „Tedy, měl jsem nedávno případ, že náš kandidát 

nominovaný na výjezd na stáž na Kubu, byl – jak mi bylo řečeno – z formálních důvodů 

odmítnutý. Proč byl odmítnutý? Protože existuje předpis vydaný mimo Akademii, o 

kterém jsme nebyli informováni, že pokud někdo bez ohledu na to, jestli se tak stalo 

v době jeho zaměstnání v Akademii, nebo kdykoliv jindy, v průběhu posledních pěti let 

vyjel na delší pobyt do zahraničí, v takovém případě pak musí čekat, až od té doby 

uplyne pět let a teprve potom může znovu vyjet. Ten mladý doktor, kterého mám na 

mysli [Marcin Kula], byl přijatý do ústavu v listopadu 1968, předtím pak byl v letech 

1965–1966 přes rok ve Francii (…). Tedy mi bylo řečeno: ,Pokud ho navrhnete v roce 
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1972, všechno bude v pořádku. V roce 1970 nemůžete‘.“
668

 Tadeusz Manteuffel si 

v tomto projevu postěžoval nejen na přehnaný byrokratický formalizmus, ale zmínil 

také jeden zásadní argument ve prospěch zahraničních výjezdů – nutnost plnění 

vědeckého plánu: „Zahraniční výjezdy jsou u nás, v mém oboru, výjezdy výzkumnými. 

Pokud se takový výjezd bez náležitého odůvodnění znemožní, znemožní se také jistý 

bod plánu, který nemůže být vykonán.“
669

 

V některých případech bylo vycestování polských vědců na Západ podmíněno 

navázáním spolupráce s tajnými službami – podle Patryka Pleskota k tomu docházelo 

po celé období existence PLR a jednalo se pravděpodobně o „nejčastěji využívanou 

metodu k verbování vědců“.
670

 Je však důležité si uvědomit, že ne každý polský vědec 

cestující do zahraničí musel spolupráci s tajnými službami navázat – v tomto ohledu 

pravděpodobně záleželo především na regionu a instituci (z Polské akademie věd či 

z Varšavské univerzity se „bez podpisu“ vyjíždělo patrně mnohem snadněji než 

například z regionálních univerzit). Jerzy Szacki, který vycestoval na stipendijní pobyt 

do Spojených států v roce 1972, vzpomínal, že za ním sice před cestou přišli „dva 

pánové“, kteří ho instruovali, jak si dát pozor na cizí rozvědky, k žádné spolupráci se ale 

zavazovat nemusel. A když mu pak v době pobytu ve Spojených státech přišel 

z polského konzulátu v Chicagu balík s brožurkami nazvanými „Nixon v Polsku“ 

s žádostí, aby je v kampusu rozdal, Szacki se rozhodl tak neučinit, aby tam „nebyl všem 

pro smích“.
671

 Odlišný pohled na spolupráci se státní bezpečností nabízí Andrzej 

Rostocki, který působil v osmdesátých letech na Ekonomicko-sociologické fakultě 

Lodžské univerzity: „Pokud vím, většina, ne-li všichni vědci vyjíždějící za hranice 

museli podepsat instrukci [spolupráci]. Bezpečnostní služba zvala do svého sídla 

v Lutomierské ulici a nabízela spolupráci. Někteří tehdy ze stipendií zrezignovali. Ale 

kdo chtěl vyjet, musel dokument podepsat. A většina tak udělala, protože nebyla žádná 

jiná alternativa. Vědci k tomu přistupovali jako ke standardní proceduře – splnění 

                                                 
668

 Ibid., 71. 
669

 Ibid., 72. 
670

 Pleskot, „Jak wyjechać na Zachód?“, 313. Srov. též Łukasz Kamiński, „Służba Biezpieczeństwa 

wobec nauki polskiej: zarys problematyki“, in Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 

2002-2003, ed. Antonín Kostlán (Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2003), 460. 
671

 „Paszport z instrukcją, czyli jak w PRL naukowcy wyjeżdżali na stypendia“, Gazeta Wyborcza, 24. 

června 2005, 

http://wyborcza.pl/duzyformat/1,129853,13037200,Paszport_z_instrukcja__czyli_jak_w_PRL_naukowcy

_wyjezdzali.html (staženo 31. l. 2015). 



 

146 

 

jistého formálního požadavku. Nebrali to jako navázání spolupráce s SB [státní 

bezpečností], pouze jako požadavek, který bylo k získání pasu nutné splnit.“
672

 

Byrokracie byla s cestováním (nejen) na Západ neodmyslitelně spjata také 

v Československu. Na přílišnou byrokratizaci i poněkud zastaralé metody zahraničních 

styků, a to i se socialistickými zeměmi, si v šedesátých letech stěžoval například Otto 

Wichterle. Podle něj se totiž „stále nepodařilo se socialistickými zeměmi navázat 

vědecko-technickou spolupráci pomocí účinných komunikačních prostředků, jakými 

jsou pošta, telefon a dálnopis“. Jediným prostředkem dorozumívání podle Wichterleho 

tak zůstával „styk jednotlivců vysílaných do druhé země“ – tedy „středověká metoda“, 

která neodpovídala „rychlosti, jakou se vyvíjí současná věda a technika“.
673

 Wichterlova 

slova tak ukazují, že pro československé vědce, přinejmenším v šedesátých letech, byly 

cesty do zahraničí skutečně jedním ze základních předpokladů navázání kontaktů se 

světovou vědou. Je třeba si také uvědomit, že k zahájení korespondenčních styků mezi 

československými a zahraničními vědci docházelo většinou právě až po osobním 

setkání (obvykle na kongresech či stážích). 

Pracovníci ČSAV, mezi které se v šedesátých letech řadil i Wichterle, však na 

tom byli s cestováním do zahraničí ještě poměrně dobře v porovnání s jejich kolegy 

z resortu ministerstva školství a kultury (učitelé na vysokých školách).
674

 Výjezdy 

pracovníků vysokých škol na zahraniční konference totiž byly evidovány jako soukromé 

cesty (v případě pracovníků ČSAV se většinou jednalo o cesty služební), s čímž 

souvisela také mnohem větší byrokratická a časová zátěž. Vyřízení soukromé zahraniční 

cesty vyžadovalo především množství času stráveného na úřadech, zejména pak ve 

frontách. Podle filozofa Jindřicha Srovnala bylo nutné v případě soukromých cest 

postoupit několik tak časově náročných front na ministerstvu vnitra, že „účast na 4–5 

kratičkých akcích v roce v zahraničí“ byla „již předem podmíněna průměrnou časovou 

ztrátou 4–5 týdnů doma“.
675
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Pokud se vědcům podařilo dostat se například na seznam delegace na zahraniční 

kongres (tyto delegace většinou schvaloval ÚV KSČ), neznamenalo to, že by tím zásahy 

politické moci končily. Přípravy na kongres totiž neprobíhaly pouze před samotným 

odjezdem (konala se různá školení a koordinační schůzky, mnohdy na úrovni 

socialistického bloku), ale porady o koordinaci jednotného vystupování a rozdělování 

úkolů se odbývaly i během kongresu. Ilustrují to vzpomínky historika Františka Kavky 

na XI. kongres historiků ve Stockholmu, který se konal v roce 1960: „Výpravu 

doprovázel pracovník ideologického oddělení ÚV, který každý den večer svolával 

stranickou skupinu. Zde byla hodnocena předem určená diskusní vystoupení jednotlivců 

a další plánována na druhý den. Byla to běžná praxe u všech delegací socialistických 

zemí – ,zviditelnit‘ se polemickým diskusním příspěvkem, nebo naopak podporou 

jiného marxisty.“
676

 Jen o pět let později však byla podle Kavky už zcela jiná situace – 

na kongrese historiků ve Vídni v roce 1965 byla sice stále stranická skupina svolávána, 

„ale již nikdo na ni nechodil. […] Psal se přece již rok 1965!“
677

 S normalizací se však 

schůzování československých delegací na mezinárodních kongresech a příprava 

společného postupu boje proti „buržoazním“ teoriím opět vrátily na pořad dne. 

Například na VIII. světovém sociologickém kongresu se českoslovenští filozofové 

každý den večer scházeli a rozdělovali si „úkoly na příští den tak, aby všude, kde bylo 

možno očekávat nějaký výpad, byl alespoň jeden (většinou 2–3) náš soudruh, který by 

mohl odpovědět“.
678

 

Byrokracie spojená s cestami vědců do zahraničí byla posilněna také 

asymetrickým vztahem mezi Slovenskou a Československou akademií věd. Zahraniční 

odbor SAV totiž nemohl v šedesátých letech korespondovat přímo se zahraničními 

akademiemi či jejich ústavy. V případě dojednání zahraničního výjezdu tak musela 

SAV nejprve napsat zahraničními odboru ČSAV a požádat ho, aby napsal příslušné 

akademii, že SAV by ráda vyslala určitého pracovníka. Příslušná akademie pak 

odpovídala zahraničními odboru ČSAV a teprve ten pak mohl předat informaci zpět 

Slovenské akademii věd.
679

 Centralizace zahraničních styků ČSAV, typická pro 
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šedesátá léta, tak ještě více posilovala snahy vědců SAV o prosazení větší autonomie 

svého pracoviště, které pak vyvrcholily v období pražského jara (návrh zákona o SAV). 

Ještě k většímu nárůstu různých byrokratických opatření a omezení spojených 

s cestami vědců do zahraničí pak v Československu došlo v období normalizace. O 

možnostech vycestování do zahraničí (nejen na Západ) i o byrokratických překážkách 

s tím spojených svědčí například směrnice k přípravě plánu zahraničních styků z první 

poloviny sedmdesátých let, které byly posílány jednotlivým ústavům Slovenské 

akademie věd. V prvé řadě musely být plány hotovy již v dostatečném předstihu – 

například plán zahraničních cest na rok 1973 měl podle Směrnice pro přípravu a 

vykonávání vědeckých styků SAV se zahraničím, kterou předsednictvo SAV schválilo 7. 

ledna 1972, uzávěrku už 30. června 1972.
680

 Mimo zahraniční cesty, které byly v rámci 

plánu nahlášeny a schváleny, se povolovaly „neplánované“ cesty maximálně do výše 10 

% počtu schválených akcí, a to pouze v případě „výjimečných případů, pokud jsou 

mimořádně významné pro čsl. vědu“.
681

 Účelnost jakékoliv zahraniční cesty (ať už 

s pasivní či aktivní účastí) se hodnotila podle možného přínosu pro „plnění úloh státního 

plánu výzkumu, úloh mnohostranné vědecké spolupráce, dvojstranné vědecké 

spolupráce s Akademiemi věd socialistických zemí, resp. Komplexního programu 

spolupráce a rozvoje socialistické integrace členských států RVHP“, přičemž se tyto 

návaznosti musely v návrhových listech „výrazně označit a uvést odborně-politický 

přínos, který se očekává od realizování navrhované akce“.
682

 Navíc bylo v souladu se 

zásadou, že „zahraniční styky musí být zkvalitňovány a nikoliv rozšiřovány“, 

rozhodnuto nezvyšovat celkový počet povolených zahraničních cest.
683

 Při schvalování 

zahraničních cest pak měla samozřejmě význam i politická minulost vědeckého 

pracovníka: návrhové listy tak obsahovaly kolonku na popsání politické angažovanosti 

do roku 1970 a po roce 1970. Zároveň pak podle usnesení Prezidia SAV z 22. května 

1972 měli všichni vědečtí pracovníci, kterým byl schválen dlouhodobý pobyt (nad 30 

dní) v kapitalistické nebo rozvojové zemi, povinnost absolvovat speciální školení.
684

 

Čím komplikovanější a přísnější byrokratická omezení byla, tím častější také 

byly snahy je nějakým způsobem obcházet. Ústavy se tak pokoušely v rámci daných 

formalit a předpisů co nejlépe manévrovat. Stávalo se tak například, že se záměrně 
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dávaly „do plánu“ méně významné akce a teprve poté, co byl plán schválen, ústavy 

dodatečně požadovaly schválení cest na důležité světové kongresy, na kterých byla 

účast československých vědců žádoucí. Vedení SAV, konkrétně Komise předsednictva 

SAV pro zahraniční styky, však tento „negativní jev“ v plánování zahraničních styků 

odmítla tolerovat, neboť prý bylo „dobře známo, že tyto kongresy jsou plánované 3–4 

roky dopředu“.
685

 

3.1.7 Vědecký kapitál aneb role autority 

Jedním ze zásadních rozdílů mezi postavením polského a československého vědce a 

mezi jejich možnostmi vycestovat na Západ byla role vědecké autority. Podle Marcina 

Kuly bylo dokonce možné v Polsku dosáhnout určité „domácí“ vědecké autority právě 

díky svým zahraničním kontaktům.
686

 Zahraniční kontakty pak polským vědcům 

mnohdy usnadňovali sami jejich kolegové ze západních zemí. Například francouzští 

vědci si byli vědomi toho, že občas musí pozvat také polské stranické vědce, zároveň se 

však také snažili, aby polští vědci, kteří měli doma horší postavení ve vztahu k vládě, 

dostávali i individuální pozvání.
687

 Navíc, jak si povšimnul Jacques Le Goff, někteří 

straničtí aparátčíci, kteří pracovali v Polské akademii věd a měli na starosti právě vztahy 

s Francií, se snažili „se zahraničími hosty udržovat dobré vztahy, aby tím ukázali svou 

otevřenost a to, že se podobají svým nestranickým kolegům“.
688

 To pak umožnilo větší 

autonomii nejen v bádání, ale také v navazování kontaktů.
689

 Le Goffův postřeh 

potvrzuje také Marcin Kula, podle kterého reprezentanti stranické vědy v šedesátých 

letech Adam Schaff a Stefan Żółkiewski aktivně podporovali rozvíjení polsko-

francouzských kontaktů v oblasti společenských věd, protože je sami považovali za 

„potřebné“.
690

 Kromě toho vědeckou autoritu uznávali také pracovníci Úřadu vědecké 

spolupráce se zahraničím Polské akademie věd. Jak vzpomínal Marcina Kula, v čele 

úřadu „byl vždy člověk s nějakým vědeckým titulem, však se dbalo o to, aby to byla 
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vědecká spolupráce“.
691

 Navíc chtěl vedoucí tohoto úřadu také „dobře vypadat v očích 

vědců, a ne jako policista“.
692

 To však neznamenalo, že by návštěvy tohoto úřadu byly 

pro polské vědce něčím příjemným.
693

 

V případě Československa neměla vědecká autorita zdaleka takovou váhu, jako 

tomu bylo v Polsku, přičemž za normalizace se její role ještě snížila. Projevovalo se to 

mimo jiné v povolování zahraničních cest vědců v případech, pokud byli zahraniční 

institucí pozváni: bylo například explicitně řečeno, že ředitelé ústavů SAV „nemusí 

respektovat pozvání konkrétních osob [ze strany zahraniční instituce] a v odůvodněných 

případech mohou pozvanou osobu nahradit jinou, vhodnější osobou“.
694

 Vysvětleno to 

bylo tím, že „politické kritérium je tu prvořadé“ a pokud by přijímající strana 

s výměnou nesouhlasila, zahraniční cesta se neměla realizovat.
695

 Poukazy na 

nedostatečný výběr pracovníků vyslaných do zahraničí pak nebyly typické pouze pro 

období normalizace, ale pravidelně se objevovaly již od šedesátých let.
696

 V té době se 

také často kritizovalo, že do zahraničí jezdí především pracovníci z vedení ČSAV a 

ředitelé ústavů. V zápisu ze schůze prezidia ČSAV z února 1966 se například uvádí, že 

„v loňském roce [1965] soudruh Zahradník Rudolf z Ústavu fyziky a chemie ČSAV 

odcestoval do 5 států a zdržel se tam celkem 125 dnů; soudruh doc. Kleinzeller Arnošt 

z Mikrobiologického ústavu ČSAV uskutečnil 7 cest do zahraničí s celkovou dobou 

pobytu 118 dní; soudruh člen korespondent Hašek Milan z Ústavu experimentální 

biologie a genetiky ČSAV uskutečnil 10 zahraničních cest s celkovou dobou pobytu 

107; soudruh doc. Link František z Astronomického ústavu ČSAV uskutečnil 5 

zahraničních cest s celkovou dobou pobytu 95 dní; soudruh Pták Vlastimil 

z Matematického ústavu [ČSAV] navštívil 6 zemí s celkovou dobou pobytu 89 dní; 

soudruh Šnejdárek Antonín z Historického ústavu ČSAV navštívil 12 zemí s celkovou 

dobou pobytu 87 dní atd. Celkem 63 pracovníků uskutečnilo v roce 1965 4 a více cest 
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do zahraničí“.
697

 V prezidiu ČSAV proto vznikala obava, „zda vedoucí vědecký 

pracovník se může pak plně věnovat vlastní vědecké práci a řízení svého pracovního 

kolektivu“.
698

 Nepoměr mezi cestami vedoucích a řídících pracovníků a řadových 

zaměstnanců Akademie vynikl ještě více, pokud se výše uvedená data porovnala 

s celkovým počtem zahraničních cest konkrétních ústavů: 

 

Tabulka 31: Přehled vědeckých pracovišť ČSAV [bez SAV], jejichž pracovníci jsou 

v současné době na dlouhodobých pobytech v zahraničí (nad 3 měsíce) [výběr] 

Ústav Počet 

vědeckých 

pracovníků 

k 30.6.1965 

Z toho 

v zahraničí 

celkem 

Z toho 

socialistické 

země 

Z toho 

rozvojové 

země 

Z toho 

kapitalistické 

státy 

Celková 

délka 

pobytu 

v  zahraničí 

Filozofický 

ústav 

42 2 0 0 2 1 rok  

4 měsíce 

Historický 

ústav 

47 1 0 0 1 1 rok 

Zdroj: „Dok. 30, [1966, 3. února, Praha] – Informace o zahraničních cestách některých 

vědeckých pracovníků ČSAV“, In Hálek, Ve znamení „bdělosti s ostražitosti“, 146. 

 

Na druhou stranu však ani pro vedoucí pracovníky nebylo cestování zcela samozřejmé, 

a to ani pro samotného předsedu ČSAV Františka Šorma. Šorm, ač byl členem ÚV 

KSČ, si zdaleka nemohl do zahraničí jezdit, jak chtěl. Jak upozornil Jiří Jindra, „musel 

uctivou suplikou adresovanou V. Kouckému žádat o souhlas se služebními cestami do 

západních zemí, kde hodlal přednášet“.
699

 Šormovy žádosti pak byly podstoupeny k 

vyřízení samotnému předsednictvu ÚV KSČ.
700

 

V Československu se tak při schvalování zahraničních cest nepřihlíželo pouze na 

třídní původ, rodinné poměry či politickou aktivitu žadatele, ale do hry vstupovaly také 

vzájemné vztahy a pozice na pracovištích. Někdy se proto vysílání vybraných vědců 

mohlo jevit jako nespravedlivé, jako například filozofovi Josefovi Cibulkovi 

z Filozofického ústavu SAV. Cibulka si v dopise Igorovi Hrušovskému v listopadu 

1965 postěžoval právě na způsob výběru vědeckých pracovníků, kteří mohou jezdit na 

konference do zahraničí: „Jinak je vysílání pracovníků na zahraniční sympozia něčím 

podobným, jako rozdělování rekreací ROH – spíše jakýmsi uznáním vedení ústavu 

danému pracovníku, než vysláním pracovníka, aby přednesl zahraničním kolegům 

výsledky své práce. Když jsem odmítl jet 2 noci bez spánku do Zadaru a kritizoval 
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jsem, že s. Bodnár
701

 letěl do Španělska bez nějakého syntetického referátu (a loni zase 

byl v Itálii, kde, tuším, ani žádné sympozium nebylo), soudruh Bodnár říkal, že přece 

jen účast na diskusích o Senecovi přinesla společenský užitek, že mu pomohla v psaní 

jeho knihy. To pak ale skutečně existují dvě kasty pracovníků.“
702

 

Časté cesty vedoucích či „prominentních“ pracovníků nebyly charakteristické 

pouze pro ČSAV, ale také pro Polskou akademii věd. Vedoucí pracovníci PAN nejenže 

jezdili do zahraničí mnohem častěji než jejich níže postavení kolegové, ale navíc místo 

toho, aby šli příkladem a jezdili zejména do „bratrských zemí“, ve většině případů 

směřovali právě na Západ. V období osmdesátých let totiž měla na cesty pracovníků 

z vedení PAN připadnout až čtvrtina všech devizových prostředků určených na výjezdy 

do kapitalistických zemí a pouze dvacetina deviz pro pobyty v socialistických zemích. 

Například v období 1981 až 1983 pak pobývali vedoucí pracovníci PAN v zahraničí 

celkem 2670 dní, z čehož na socialistické země připadlo pouze 747 dní.
703

 

3.1.8 Aktivity v rámci mezinárodních vědeckých organizací 

S vědeckou autoritou úzce souvisela také účast vědců v mezinárodních vědeckých 

organizacích, která byla prostředkem jak k větším možnostem výjezdů,
704

 tak také 

k navazování kontaktů s konkrétními zahraničními vědci. V tomto ohledu bylo Polsko 

v rámci sovětského bloku velmi aktivní. Na konci šedesátých let bylo členem více než 

200 mezinárodních vědeckých společností,
705

 v polovině sedmdesátých let pak Polsko 

spolupracovalo s výzkumnými centry a organizacemi v 116 zemích.
706

 Velkou aktivitu 

vyvíjeli polští vědci zejména v oblasti sociologie: například Stanisław Ossowski byl 

v letech 1959–1962 místopředsedou Mezinárodního sdružení sociologů (International 

Sociological Association, ISA), a to ještě v době, kdy ve vedení této organizace nebyl 

nikdo jiný ze sovětského bloku (ani ze Sovětského svazu).
707

 V letech 1966–1970 pak 

                                                 
701

 Ján Bodnár (1924-?), slovenský filozof, v letech 1953–1991 působil ve Filozofickém ústavu SAV, 

v letech 1969–1974 byl jeho ředitelem. 
702

 ÚA SAV, f. Igor Hrušovský, kr. 8, IVA, inv. č. 140, „Dopis J. Cibulky I. Hrušovskému“, 13. 11. 1965. 
703

 „Nr 177. 1987 marzec 31, Warszawa – Informacja Wydziału III Departementu III MSW dotycząca 

nieprawidłowości występujących w PAN, tajne“, In Pleskot a Rutkowski, eds., Spętana akademia, Tom 1, 

521. 
704

 Například Władysław Tatarkiewicz vzpomínal, že mnoho cest do Bruselu podnikal od poloviny 

padesátých let právě v souvislosti se svým členstvím v Mezinárodní akademické unii (Union Académique 

Internationale). Srov. Tatarkiewicz, „Zapisky do autobiografii“, 82. 
705

 AAN, f. KC PZPR, Wydział nauki i oświaty, 237/XVI-545, „Współpraca naukowa Polski 

z Zagranicą“, 5. 9. 1970, k. 29. 
706

 The Humanities, Natural and Social Sciences and Technology in the Polish People’s Republic 

(Warszawa: PWN, 1974), 151. 
707

 AAN, f. KC PZPR, Wydział nauki i oświaty, 237/XVI-282, „Stowarzyszenie Międzynarodowe 

Socjologów“, k. 247. 



 

153 

 

stanul v čele ISA polský sociolog Jan Szczepański. Aktivní byli také polští „vědci o 

vědě“. Polsko například přistoupilo do Sekce dějin vědy Mezinárodní unie pro dějiny a 

filozofii vědy již v roce 1956, tedy v témže roce, kdy byla IUHPS sloučením původní 

Mezinárodní unie pro dějiny vědy (zal. 1947) a Mezinárodní unie pro filozofii vědy 

(zal. 1949) vytvořena. V letech 1968–1971 byl dokonce místopředsedou této sekce 

Bogdan Suchodolski.
708

 Eugeniusz Olszewski pak byl jedním ze spoluzakladatelů a 

prvním předsedou Mezinárodního výboru pro dějiny techniky (International Committee 

for the History of Technology, ICOHTEC), založeného v roce 1968.
709

 

Polští vědci ve svých vědeckých aktivitách na mezinárodním poli navíc necítili 

vždy potřebu podřizovat se Sovětskému svazu. „Aféru“ na VIII. světovém 

sociologickém kongresu v Torontu (1974) tak vyvolali polští sociologové, kteří se 

vzepřeli vedoucímu své delegace Władysławu Markiewiczovi, a nepodpořili ho, na 

rozdíl od všech ostatních socialistických zemí, při volbě místopředsedy ISA. Část 

polské delegace totiž podpořila kandidaturu jiného polského sociologa – Stefana 

Nowaka. Výsledkem bylo, že nakonec nebyl zvolen ani jeden ze dvou navržených 

polských sociologů a socialistické země ztratily pozici místopředsedy tohoto 

sdružení.
710

 

V Československu byla situace odlišná. Větší aktivitě v rámci mezinárodních 

vědeckých organizací v šedesátých letech bránil především nedostatek financí. 

Například v roce 1962 ČSAV „v důsledku snížení devizových prostředků na styky se 

zahraničím“ neuhradila členské příspěvky ve 103 mezinárodních organizacích.
711

 Přesto 

ale během šedesátých let k určitému nárůstu počtu členství, a zejména pak v případě 

Slovenské akademie věd, došlo. Zatímco bylo v roce 1961 v rámci SAV registrováno 32 

členství v mezinárodních vědeckých organizacích, o čtyři roky později to bylo 58 a 

v roce 1969 byl jejich počet 130.
712

 

V případě „vědy o vědě“ se pak Československo zapojilo do mezinárodní 

spolupráce poměrně pozdě. Do pravidelného styku s Mezinárodní organizací pro logiku, 
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metodologii a filozofii vědy vstoupili pracovníci ČSAV až v roce 1964. Ani tehdy však 

ještě nemělo Československo trvalé členství, a to i přesto, že v té době bylo spolu s 

NDR a Albánií jedinou socialistickou zemí, která nebyla členem této organizace.
713

 

Československo sice již mělo navázanou spolupráci v rámci Sekce pro dějiny vědy 

IUHPS, nebylo však členem Sekce pro logiku, metodologii a filozofii vědy (Division for 

Logic, Methodology and Philosophy of Science, DLMPS).
714

 O členství Československa 

v DLMPS se jednalo mnoho let, ale většinou snahy ztroskotaly na tom, že ČSAV 

neměla peníze na uhrazení ročního členského příspěvku ve výši 50 amerických 

dolarů.
715

 Teprve v dubnu 1967 bylo prezidiem ČSAV schváleno ustavení 

Československého komitétu pro logiku, metodologii a filozofii vědy a pro vědu o vědě 

při ČSAV, který se pak později stal členem DLMPS IUHPS. V čele komitétu stanul – 

nikoliv překvapivě – Ladislav Tondl.
716

 

Právě se jménem Ladislava Tondla se váže zapojení československé „vědy o 

vědě“ do mezinárodních sítí. Když v roce 1968 vzniknul Kabinet teorie a metodologie 

vědy ČSAV, Tondl se orientoval zejména na navazování kontaktů se západními 

institucemi, jako byly například Science Policy Division UNESCO, University of 

Sussex – Science Policy Research Unit, Akademie technických věd v Kodani, 

Univerzita v Lundu – Science Policy Programme či Insitute for Theory of Science 

v Göteborgu. Kromě toho bylo za rok 1968 v Kabinetu přijato „15 významných 

odborníků z této oblasti celkem ze 6 zemí“,
717

 mezi nimi například známý francouzský 

filozof a teoretik vědy Jean-Jacques Salomon.
718

 Na konci šedesátých let navíc začal 

Tondlův Kabinet spolupracovat na projektu „National Scientific Communities“, který 

koordinovalo UNESCO a Univerzita v Sussexu.
719

 Sám Ladislav Tondl pak byl v roce 

1968 zvolen čestným členem Asociace pro filosofii vědy (The Philosophy of Science 

Association) a stal se rovněž členem řídící skupiny pro výzkum „národních vědeckých 

pospolitostí“ (Study of National Scientific Communities), jejímž předsedou byl Derek J. 
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de Solla Price a která fungovala v rámci UNESCO.
720

 Postavení v rámci mezinárodních 

vědeckých organizací Tondlovi přinášelo také široké kontakty se západními vědci – 

svou práci „Problems of Semantics“ tak například mohl konzultovat s Jaakko 

Hintikkou.
721

 Především díky Tondlovi, jeho aktivitám a kontaktům, se československé 

„vědě o vědě“ podařilo alespoň částečně proniknout na Západ. S normalizací a zrušením 

Kabinetu pro teorii a metodologii vědy však Tondl již nadále tuto roli plnit nemohl. 

Nicméně i nadále zůstal na Západě respektovaným vědcem a publikoval zde i některé 

své práce. 

3.2 Dostupnost zahraniční literatury 

Kromě cest do zahraničí ovlivňovala recepci vědeckých koncepcí také dostupnost 

světové literatury, ačkoliv tyto dvě otázky byly samozřejmě úzce propojeny (na 

zahraničních stážích se vědec snadněji dostal k zahraniční literatuře). Následující část 

kapitoly se však zaměří především na přístup k zahraniční literatuře z pohledu vědce 

„doma“, tedy na otázku, nakolik bylo možné se k západní odborné literatuře v polských 

a československých vědeckých institucích (především pak v PAN, ČSAV a SAV) dostat 

a nakolik její nedostatek vědci pociťovali jako problém. 

3.2.1 Polsko: západní kniha do každého ústavu 

Zatímco v Československu se otázka nedostupnosti západní literatury řešila poměrně 

často a pro mnoho vědců to byla jedna z nejzásadnějších překážek v jejich práci, 

v Polsku byl tento problém, zejména v šedesátých letech, přítomen méně. Předně se 

samotná vláda nijak zásadně nebránila přítomnosti zahraniční literatury v Polsku. 

Například již v květnu 1961 Oddělení vědy a osvěty ÚV PZPR rozhodlo o tom, že je 

třeba zpřístupnit „nemarxistickou literaturu uvádějící polského čtenáře v problematiku 

současné světové filozofie a vědy“ a že je nutné rychleji vydávat „práce pokrokových 

nemarxistických filozofů, kteří mají podstatné zásluhy na rozvoji společenských věd na 

Západě“.
722

 Někdy se tento problém dokonce řešil ze zcela opačného konce: polští 
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komunisté si stěžovali, že je na trhu „málo marxistických knih“, zatímco se dá například 

běžně sehnat literatura z meziválečného období.
723

 

Nejlepší přístup k zahraniční literatuře měli vědci z Polské akademie věd, která 

byla díky svým přímým kontaktům se západními institucemi zásobena světovou 

literaturou mnohem lépe než například univerzitní knihovny. Většinu zahraniční 

literatury se pak dařilo Polské akademii věd získávat prostřednictvím tzv. bezdevizové 

výměny. Již na konci padesátých let se touto cestou do PAN dostaly každoročně 

publikace ze zhruba šesti tisíc knihoven ze 106 zemí. Jen v roce 1957 pak do Polské 

akademie věd přišlo více než 92 tisíc zahraničních titulů.
724

 Zásluhu na dostupnosti 

západní literatury v Polsku měly do velké míry také zahraniční nadační fondy. Na nákup 

knih a vybavovaní vědeckých knihoven v Polsku přispívala mimo jiné Fordova 

nadace.
725

 

Výměna publikací nicméně zůstala hlavním prostředkem zisku nových knih a 

časopisů – například v roce 1968 získala PAN touto formou 73,4 % titulů časopisů.
726

 

Jen za rok 1965 pak Polská akademie věd „ušetřila“ díky mezinárodní výměně publikací 

zhruba 15 milionů złotých za časopisy z kapitalistických zemí a necelých 5 milionů 

złotých za knihy. V případě socialistických zemí se pak jednalo o úsporu necelých 2 

milionů złotých za časopisy a zhruba 350 tisíc za knihy.
727

 Tento rozdíl byl způsoben 

zejména velkým nepoměrem tržních cen západní literatury na jedné straně a literatury 

ze sovětského bloku na straně druhé. Zatímco například v roce 1967 byla průměrná cena 

jedné knihy z kapitalistické země 310 złotých, v případě knih ze socialistického bloku 

(bez SSSR) to bylo 86 złotých a průměrná sovětská kniha se pak kupovala za pouhých 

12 złotých. Velmi drahé bylo také předplatné západních časopisů: například roční 

předplatné jednoho anglického titulu stálo zhruba 1050 złotých, v případě Spolkové 

republiky Německo dokonce 1195 złotých. Levnější byly například francouzské 

časopisy: průměrné roční předplatné jednoho titulu vyšlo Polskou akademii věd na 640 
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złotých.
728

 Výměna publikací byla také o to důležitější, že zahraniční (západní) 

literatura neustále zdražovala a zároveň Polské akademii věd klesaly devizové finanční 

prostředky na její nákup – například oproti roku 1961 byly v roce 1967 až o třetinu 

nižší.
729

 Nebylo proto překvapující, že se PAN soustředila především na rozvíjení 

mezinárodní výměny: 

 

Tabulka 32: Výměna publikací Polské akademie věd v letech 1966–1972 

Rok Počet zemí Počet 

smluvních 

partnerů 

Počet 

vyslaných 

exemplářů 

Počet přijatých 

exemplářů 

1966 118 10 000 63 848 66 865 

1967 120 11 000 58 264 56 307 

1968 128 11 000 60 164 55 442 

1969 133 11 000 62 630 60 231 

1970 140 11 000 61 348 60 506 

1971 140 11 213 62 491 65 533 

1972 140 11 306 61 592 56 208 

Zdroj: Leon Łoś, Biblioteki Polskiej Akademii Nauk: zarys kształtowania sieci i stan 

aktualny (Wrocław: Zakład narodowy im. Ossolińskich, 1973), 116. 

 

Z celkového počtu výše zmíněných smluvních partnerů pak byla většina 

z kapitalistických zemí: například v roce 1966 byly na prvním místě Spojené státy 

(1014 smluvních partnerů), následované Sovětským svazem (631) a dále pak Francií 

(622), Velkou Británií (567), Spolkovou republikou Německo (462) a Itálií (441).
730

 

Spolu s rozvíjející se mezinárodní výměnou odborné literatury pak logicky také rostl 

podíl knih a časopisů, které se touto cestou do knihoven PAN dostaly. Poměr mezi 

literaturou získanou prostřednictvím devizového nákupu (předplatného) a literaturou 

pocházející z mezinárodní výměny ukazuje následující tabulka: 
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 Leon Łoś, „Wymiana zagraniczna wydawnictw naukowych i niektóre aspekty jej efektywności w 

PAN“, Nauka Polska 16, č. 1 (73) (1968): 88–89. 
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 Leon Łoś, Problemy międzynarodowej wymiany wydawnictw Polskiej Akademii Nauk (Wrocław: 
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Tabulka 33: Zahraniční literatura v knihovnách PAN za rok 1967 

Země Počet 

zemí 

Předpl. 

tituly 

Předpl. 

exempl. 

Výměna 

tituly 

Výměna 

exempl. 

Celkem 

tituly 

Celkem 

exempl. 

Evropské 

kapitalistické 

24 1969 3531 3690 5941 5659 9472 

Zámořské 

kapitalistické 

71 120 137 1647 2541 1767 2678 

USA 1 644 1512 1362 2136 2006 3648 

Kapitalistické 

celkem 

96 2733 5180 6699 10618 9432 15798 

Socialistické 11 372 624 2060 4910 2432 5534 

SSSR 1 581 1697 1400 3104 1981 4801 

Celkem 

socialistické 

12 953 2321 3460 8014 4413 10335 

Celkem 108 3686 7501 10159 18632 13845 26133 

Zdroj: Leon Łoś, Problemy międzynarodowej wymiany wydawnictw Polskiej Akademii 

Nauk (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970), 109. 

 

Z tzv. kapitalistických zemí pak bylo v roce 1967 získáno nejvíce periodické literatury 

ze Spojených států (celkem 2006 titulů, z toho 644 formou předplatného a 1362 

prostřednictvím výměny), Francie (1066 titulů, z toho 377 předplatné a 689 výměna), 

Velké Británie (1063, respektive 524 a 539) a Západního Německa (895, respektive 436 

a 459). Ze Sovětského svazu pak získala PAN v témže roce 1981 titulů periodické 

literatury (581 jako předplatné a 1400 coby výměna), a například z Československa 589 

titulů (97 předplatným a 492 výměnou).
731

 

 

Tabulka 34: Zahraniční periodická literatura v PAN za rok 1967 

 Předplatné 

tituly 

Předplatné 

exempláře 

Výměna 

tituly 

Výměna 

exempláře 

Celkem 

tituly 

Celkem 

exempláře 

Kapitalistické 

země (vč. 

rozvojových) 

2733 5180 6699 10618 9432 15798 

Socialistické 

země 

953 2321 3460 8014 4413 10335 

Zdroj: Łoś, Problemy międzynarodowej wymiany, 114–17. 

 

Také v průběhu sedmdesátých let byl pro vládu dostatečný přísun zahraniční 

odborné literatury prioritou. Tehdejší ministr školství Jan Kaczmarek na setkání 

Oddělení vědy a osvěty ÚV PZPR s Edwardem Gierkem v roce 1972 uvedl, že je 

potřeba navýšit prostředky na nákup zahraničních vědeckých časopisů. Podle 

                                                 
731
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Kaczmarka se totiž do Polska dodávalo pouhých 12 % ve světě vydávaných odborných 

časopisů, tento podíl by však podle něj měl dosahovat 50 %.
732

 Nedostatek deviz na 

nákup zahraniční literatury, který Polskou akademii věd provázel po celé sledované 

období, se totiž ještě prohloubil v důsledku nárůstu cen zahraničních knih: zatímco 

v roce 1966 stála průměrná kniha z kapitalistické země 26 devizových złotých, v roce 

1970 už to bylo 35 devizových złotých. Rozpočet PAN na nákup literatury 

z kapitalistických zemí přitom v roce 1966 činil 515 tisíc devizových złotých, v roce 

1972 pak byl navýšen až na 925 tisíc devizových złotých.
733

 Vzhledem ke stoupajícím 

cenám zahraniční literatury však ani navyšování rozpočtu PAN nepomohlo zastavit 

pokles dovážené literatury z kapitalistických zemí. 

 

Tabulka 35: Finanční prostředky PAN na předplatné literatury z kapitalistických zemí 

Rok Devizové złoté Běžné złoté 

1975 1 375 000 28 875 000 

1976 1 064 700 22 358 700 

1977 1 314 000 27 594 000 

1978 1 540 000 32 340 000 

Zdroj: Izabela Lenart a Wanda Sadurska, „Analiza stanu zaopatrzenia bibliotek sieci 

PAN“, Przegląd Biblioteczny, č. 1 (1981): 139. 

 

Tabulka 36: Zahraniční periodická literatura v PAN za rok 1978 

 Předplatné 

tituly 

Předplatné 

exempláře 

Výměna 

tituly 

Výměna 

exempláře 

Celkem 

tituly 

Celkem 

exempláře 

Kapitalistické 

země (vč. 

rozvojových) 

2241 3891 4693 7572 6934 11463 

Socialistické 

země 

837 2062 2228 5034 3065 7096 

Zdroj: Lenart a Sadurska, „Analiza stanu zaopatrzenia bibliotek sieci PAN“, 139. 

 

Největší problémy s přísunem zahraniční literatury však začaly až 

v osmdesátých letech a byly spojeny především se špatnou ekonomickou situací Polska. 

Zatímco ještě v roce 1980 mělo být podle plánu v PAN předplaceno zhruba 10 tisíc 

zahraničních titulů (časopisů), o šest let později už to bylo jen 7500 titulů, ze kterých 

nakonec dorazila pouze pětina. Dluh vůči zahraničním dodavatelům navíc tehdy dosáhl 
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sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka z kierownictwem PAN 10 lutego 1972 r.“, In: Pleskot a Rutkowski, 

eds., Spętana akademia, Tom 2, 477. 
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7 milionů dolarů. Od roku 1983 se pak téměř zcela přestaly dovážet zahraniční knihy.
734

 

Zároveň poklesl i počet knih a časopisů získaných formou výměny: zatímco v roce 1979 

tímto způsobem do PAN dorazilo 16 015 exemplářů časopisů z kapitalistických zemí, 

v roce 1985 to bylo 14 790 exemplářů. Podobný trend bylo možné ve stejném časovém 

úseku vypozorovat i v případě knih: v roce 1979 PAN získala prostřednictvím výměny 

11 880 exemplářů knih z kapitalistických zemí, o šest let později byl jejich počet už jen 

7 149.
735

  

Pokračování v mezinárodní výměně publikací bylo zčásti možné také proto, že 

někteří ze zahraničních partnerů, především pak v Západním Německu a ve Spojených 

státech, Polsku umožnili výměnu za velmi výhodných podmínek – například americká 

Kongresová knihovna pro účely výměny vycházela ze zcela nerealistického kurzu 

dolaru vůči złotému 1:12.
736

 Někteří zahraniční vydavatelé (zejména britští a američtí) 

zároveň umožňovali Polsku nakupovat na dluh, s tím, že počítali, „že dřív nebo později 

budou dluhy zaplacené“. Počet takto „ochotných“ vydavatelů však klesal.
737

 V průběhu 

osmdesátých let navíc výrazně vzrostla průměrná cena jedné „devizové“ knihy: 

 

Tabulka 37: Průměrná cena importované knihy z devizových oblastí v złotých 

Rok Průměrná cena  

1976 713 

1981 1930 

1983 3802 

1984 5179 

1985 6781 

Zdroj: Mężyński, „Gromadzenie piśmiennictwa naukowego“, 53. 

 

Otázka dostupnosti západní literatury do velké míry závisela také na 

jednotlivých ústavech a na jejich schopnostech vybudovat si dostatečnou síť 

zahraničních partnerů. V rámci Polské akademie věd byl v tomto ohledu dáván za 

příklad především Historický ústav. Podle Andrzeje Mężyńského stálo za poměrně 

dynamickou výměnou Historického ústavu PAN především vědecké renomé ústavu 
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735
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nauk“, Przegląd Biblioteczny, č. 1 (1987): 47. 
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v zahraničí a také fakt, že mnoho kontaktů se zahraničními partnery navazovali polští 

historici během svých pobytů na Západě.
738

 

Vedle nedostatku deviz na nákup zahraniční literatury byly problémy také 

s byrokracií, která byla s objednáním literatury spojena. Například v polovině 

osmdesátých let až třetina objednaných titulů přicházela s více než ročním 

zpožděním.
739

 Dlouhé čekání na objednanou literaturu však nebylo charakteristické 

pouze pro osmdesátá léta, ale podobné stížnosti se běžně objevovaly již od poloviny 

padesátých let.
740

 V průběhu osmdesátých let však došlo ještě k většímu nárůstu 

byrokratizace. Proces objednání zahraniční literatury tehdy probíhal zhruba následovně: 

ústavy PAN své požadavky prostřednictvím vedení PAN doručily do Centra INTE,
741

 

které je zkontrolovalo a případně upravilo. Centrum INTE je dále předalo organizacím 

„Ruch“
742

 a „Ars Polona“
743

, a od tohoto momentu již o nich PAN neměla vůbec žádný 

přehled. Centrum INTE zároveň nahlásilo sumu potřebnou na uhrazení předplatného 

Ministerstvu pro vědu a vysoké školy, které se následně obrátilo na Plánovací komisi. 

Komise pak přiznala určitou sumu, nicméně i tak nebylo jisté, jestli Obchodní banka 

(Bank Handlowy)
744

 bude potřebným objemem devizových financí vůbec disponovat.
745

 

Situace s importem zahraniční literatury (nedostatek financí) byla totiž v osmdesátých 

letech tak vážná, že i sám ministr vědy a vysokých škol v této záležitosti mnohokrát 

intervenoval ve vládě, v Plánování komisi i v Obchodní bance.
746

 

Kromě oficiálního nákupu či výměny prostřednictvím Polské akademie věd (či 

dalších institucí) se západní literatura dostávala do Polska také jinými cestami – 

například si ji polští vědci přiváželi ze zahraničních pobytů. V takovém případě bylo 

potřeba počítat s nutností celní prohlídky. Podle Marcina Kuly však tehdy bylo 

bezpečnější knihy převážet osobně (včetně absolvování celní prohlídky) než si je nechat 

posílat poštou: „Celníci nebyli schopni přehrabat úplně všechno, rentgen zavazadel 
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tehdy ještě nebyl, a my jsme měli jistou praxi v balení. Kromě výjimečných situací 

museli celníci pracovat v jistém tempu a obecně byli špatně vzdělaní. Všímali se tak 

především knih psaných v polštině – tedy publikovaných polsky na Západě, nejčastěji 

emigrační, které také byly nejvíce ,podezřelé‘. Jednodušeji šlo převést cizojazyčné 

práce, které by v podmínkách v klidu prováděné poštovní kontroly neprošly.“
747

 Vědci 

měli navíc možnost se s celníky dohadovat a dovolávat se na to, že knihu nutně 

potřebují pro svou vědeckou práci. Podle předpisů se totiž měl povolovat import knih 

nutných pro výkon povolání.
748

 

V některých případech však ani poštovní cenzura nebyla dostatečně důkladná. 

Ilustruje to následující příhoda Marcina Kuly: „Pamatuji si, jak jsem měl poslat 

kolegovi z Francie do Belgie, kde krátce pobýval, celou aktovku necenzurovaných 

historických knih. Kolega však mezitím odjel z Belgie do Varšavy dříve a ve své 

příslovečné roztržitosti zanechal hostitelům svoji varšavskou adresu. Když tam balík 

dorazil [k belgickým hostitelům], přeposlali ho, v celé své dobré naivitě, do Polska. Po 

mém návratu do Polska jsme se přece jen rozhodli balík získat. Napsali jsme nějaké 

podání, které podpořil Historický ústav PAN („Nezbytné k vědecké práci…“). 

K našemu překvapení nám knihy vrátili! Měli jsme pouze zaplatit clo za opotřebovanou 

aktovku, ve které byly knihy zabaleny.“
749

 

3.2.2 Československo: odborná literatura jako luxusní zboží 

Českoslovenští vědci pociťovali nedostatek západní literatury po celé zkoumané období, 

nicméně situace se v tomto ohledu, podobně jako v případě možností zahraničních cest, 

proměňovala a částečné zlepšení situace ve druhé polovině šedesátých let víceméně 

kopírovalo trend ve vývoji zahraničních styků. Jednou z forem získávání zahraniční 

literatury byl, podobně jako v Polsku, oficiální nákup za devizové koruny 

prostřednictvím ústavů, respektive knihoven. Deviz byl ovšem téměř vždy nedostatek, 

což limitovalo počet zakoupených titulů. Na nedostatek zahraniční literatury, a to jak ze 

Západu, tak i ze sovětského bloku, se poukazovalo již od samého založení ČSAV.
750

 

V důsledku nedostatku financí dokonce došlo v průběhu šedesátých let několikrát 
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 „Dok. 1, [1954, 19. března, Praha] Souhrnná zpráva akademika Ivana Málka o zásadách zahraničních 

styků ČSAV“, In Hálek, Ve znamení „bdělosti a ostražitosti“, 37. 



 

163 

 

k úplnému zastavení nákupu zahraničních knih, a to v řádech týdnů i měsíců.
751

 

Množství objednávaných knih ze zahraničí, a především pak za Západu, bylo 

v porovnání s Polskem velmi malé. Například Knihovna Filozofického ústavu ČSAV 

mohla v roce 1963 objednat pouze 30 titulů knih z kapitalistických zemí. Ze 79 

objednaných svazků pak do prosince téhož roku nedošla ani čtvrtina. Naopak Knihovna 

Filozofického a sociologického ústavu Polské akademie věd v té době údajně 

každoročně nakupovala zhruba čtyři tisíce svazků západní literatury.
752

 Českoslovenští 

vědci sami hodnotili svou situaci, co se týče přístupu k devizové literatuře a tisku, za 

„patrně nejhorší ze všech socialistických zemí“.
753

 Přitom se nepoukazovalo pouze na 

západní literaturou velmi dobře zásobenou Polskou akademii věd, ale například také na 

sousední NDR. V polovině šedesátých let tam měli nakupovat až třikrát více západní 

literatury než v Československu, nepočítaje v tom nákup ze Spolkové republiky 

Německo, který probíhal coby vnitroněmecký obchod „mimo určenou devizovou 

kvótu“.
754

 Podobná byla situace i u dalších společenskovědních ústavů ČSAV: 

například podle přidělené kvóty mohl Historický ústav ČSAV v roce 1963 objednat 100 

knih a 58 časopisů „ze zemí s neplánovaným hospodářstvím“, reálně jich ale dorazilo 

ještě méně.
755

 V případě společenskovědních ústavů SAV byla situace ještě horší – 

Historický ústav SAV, stejně jako Filozofický ústav SAV, například mohl v témže roce 

nakoupit pouze 11 časopisů.
756

 V rámci přídělu deviz pak byla kvóta přidělená celé 

SAV oproti ČSAV třetinová.
757

 Bylo proto jen logické, že českoslovenští pisatelé 

žádostí a stížností na nedostatečný přísun západní literatury označovali tuto situaci za 
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„svízelnou“,
758

 „kritickou“
759

 či „absurdní“.
760

 A tyto stížnosti nebyly pouze interní, ale 

objevovaly se také veřejně.
761

 

Ještě horší situace se zahraniční literaturou byla na československých 

univerzitách. Ilustrují to například vzpomínky Eduarda Goldstückera, který 

v šedesátých letech působil na katedře germanistiky Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy: „V té době představovala vědecká práce, zejména v humanitních oborech, 

nerovný boj s větrnými mlýny. Chyběla základní odborná literatura za posledních 

patnáct, dvacet let. Dostat odbornou západní literaturu dalo tolik práce jako práce sama 

a v mnoha případech veškerá energie, která měla být vynaložena na vědeckou práci, 

byla vynaložena na shánění pramenů. Pokud šlo například o knihovnu katedry 

germanistiky, dostávali jsme ročně na nákup západní literatury asi 300 korun. Což při 

tehdejším valutovém kurzu znamenalo nákup jedné průměrně drahé knihy ročně, a to za 

předpokladu, že kniha neskončí někde v kanceláři ministerského cenzora, případně se 

cestou jednoduše neztratí.“
762

 Goldstücker měl to štěstí, že se seznámil s bývalým 

norským odbojářem Olavem Brennhovdem, který se usadil v Göttingenu. Brennhovd 

totiž Goldstückerovi slíbil, že potřebné publikace pro knihovnu katedry germanistiky 

obstará jako dar a nakonec je osobně do Prahy také přivezl. Goldstücker si pak spočítal, 

že „tímto způsobem se do naší knihovny dostaly knihy, které by se k nám oficiálním 

přídělovým systémem dostávaly 300 let“.
763

 Tento příklad zásobování mimo oficiální 

postup tak ukazuje, nakolik bylo tehdy pro vědce významné disponovat určitým 

sociálním kapitálem, v tomto případě známosti na Západě. 

K výraznému zlepšení přístupu k západní literatuře nedošlo ani koncem 

šedesátých let. Například v roce 1968 měla ČSAV devizové prostředky na nákup asi 

1700 knih (po odečtení částky na předplatné časopisů a pokračovacích děl), což tehdy 

odpovídalo zhruba jedné knize na tři vysokoškolsky vzdělané pracovníky ČSAV.
764

 

V roce 1969 pak dostávala ČSAV devizové prostředky odpovídající zhruba nákupu 
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4500 titulů časopisů a 6000 svazků knih.
765

 Na druhou stranu v porovnání se začátkem 

šedesátých let byla situace v tomto ohledu lepší: v roce 1960 se z kapitalistických zemí 

totiž nakupovalo zhruba jen 470 časopisů.
766

 

V případě Slovenské akademie věd bylo získávání západní literatury ještě 

obtížnější. Pokud se ústavům SAV podařilo získat nějaký objem deviz, snažily se 

doplnit alespoň základní chybějící literaturu. Svědčí o tom mimo jiné zpráva o činnosti 

Sociologického ústavu SAV z roku 1965: „Podařilo se nám výjimečně získat 1.400 

devizových korun na nákup sociologické literatury ze západu. V této etapě jsme se 

orientovali zejména na základní nejnovější literaturu. Předpokládáme, že bychom měli 

získat do 30 děl. Podobně jsme objednali některé základní sociologické časopisy z USA, 

Francie, SRN a Itálie.“
767

 Co se týče odběru zahraničních časopisů, měl v roce 1965 SÚ 

SAV objednaných ze západních zemí celkem šest titulů (na rok 1966 se plánovalo 

odebírat 10 časopisů), ze socialistických zemí pak 26 časopisů (na rok 1966 bylo 

plánováno 28 časopisů).
768

 

Nedostatek devizových prostředků nebyl ovšem jediný finanční problém 

Slovenské akademie věd. Stávalo se totiž, že nebyly peníze ani na nákup domácí 

literatury (za koruny). Taková situace nastala například v říjnu 1962, což dokládá dopis 

technicko-hospodářské správy ústavů společenských věd SAV adresovaný vedoucím 

pracovišť: „Žádáme vedoucí pracovišť, aby zastavili s okamžitou platností objednávání 

a nákup knih a časopisů, protože v rozpočtu na čtvrté čtvrtletí 1962 nemáme v rámci 

položek V – Materiálové výdaje – dostatek finančních prostředků. K tomuto opatření 

jsme nuceni přistoupit vzhledem k tomu, že jsme měli v tomto roce mimořádnou 

příležitost k nákupu 50 kusů jednostranných stolů, které nebyly v rozpočtu zabezpečené 

a Úřad předsednictva SAV nám na ně finanční prostředky neuvolní, tak, jak jsme to 

předpokládali na základě praxe minulých let.“
769

 

Vzhledem k velmi malému počtu nakoupené literatury ze Západu nebylo 

překvapující, že pak v knihovnách chyběla zásadní díla, a to i z oboru „vědy o vědě“. 

Již v lednu 1962 si například Jan Patočka stěžoval, že knihovna Filozofického ústavu 
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ČSAV nemá ani „nejzákladnější moderní díla z dějin vzniku přírodovědy“.
770

 Na 

druhou stranu nebyli českoslovenští filozofové, a zejména pak ti, kteří se zabývali 

filozofií vědy, zcela odříznuti od západní produkce. Například v polovině šedesátých let 

knihovna Filozofického ústavu ČSAV odebírala mimo jiné časopisy The British Journal 

for the Philosophy of Science, Philosophy of Science či Revue d’histoire des sciences.
771

 

Klasické objednávání zahraničních knih a časopisů prostřednictvím Základní 

knihovny ČSAV však představovalo velmi složitý a zdlouhavý byrokratický proces. 

Upozorňovaly na to také samotné ústavy – ilustruje to například Zpráva o činnosti 

Filosofické a Sociologické knihovny ČSAV za rok 1968: „Tradičně špatné zůstalo 

fungování fantasticky složitého mechanismu (ústav – resort – n.p. Zahraniční 

literatura
772

 – p.z.o. Artia
773

 – zahraniční zástupce Artie – zahraniční nakladatelství nebo 

firma; a podobná cesta nazpět), které kromě řady nepřesností a omylů představuje 

dodací lhůtu zpravidla ne kratší než 1 rok, ale zhusta i delší (v listopadu 1968 přicházely 

ještě knihy objednané v prosinci 1966) a ceny, které nejsou už v žádné zjistitelné relaci 

k nákupní hodnotě (v roce 1968 stouply asi o 100 %).“
774

 Tomuto složitému 

mechanismu a zejména fungování Artie se mnohdy podivovali i zahraniční nakladatelé. 

Ti se pak sami obraceli na československá vědecká pracoviště s dotazem, „proč Artia 

nevyužívá všech možností k ušetření peněz při objednávkách“, přičemž někdy bylo 

možné získat danou publikaci až o 50 % levněji.
775

 Také ředitel Základní knihovny 

ČSAV František Horák charakterizoval opožděné dodávání zahraničních časopisů a 

knih prostřednictvím Zahraniční literatury a Artie jako „všeobecně známou dlouholetou 

skutečnost, která se ventiluje při každé příležitosti, avšak kterou patrně není možno 

napravit beze změny celého monopolního systému, zavedeného v našem státě“.
776

 Do 

procesu objednávání vědecké literatury navíc vstupovaly rozličné orgány a ne vždy bylo 

jasné, které: „[O] celé záležitosti prý rozhoduje vládní komise, o níž se zatím nepodařilo 

                                                 
770

 A AV ČR, f. Filozofický ústav ČSAV, k. 15, inv. č. 172, sign. 762, „Celkový návrh požadavků 

k doplňování knihovny Filosofického ústavu ČSAV, 5. 1. 1962“, 3. 
771

 A AV ČR, f. Filozofický ústav ČSAV, k. 15, inv. č. 174, sign. 764, „Seznam zahraničních časopisů 

docházejících do Knihovny Filosofického ústavu ČSAV (stav v roce 1964–1965)“. 
772

 Národní podnik Zahraniční literatura (původně Sovětská kniha) zajišťoval zejména distribuci dovážené 

zahraniční literatury. 
773

 Podnik pro zahraničí obchod Artia byl založen v roce 1953 a spravoval dovoz a vývoz kulturních 

statků. 
774

 A AV ČR, f. Filozofický ústav ČSAV, k. 15, inv. č. 172, sign. 762, „Zpráva o činnosti Filosofické a 

Sociologické knihovny ČSAV za rok 1968“, 2. 
775

 A AV ČR, f. ZK-ÚVI ČSAV, k. 13, inv. č. 188, sign. 62/II, „Dopis J. Zahradila Tiskovému oddělení 

Sekretariátu presidia ČSAV, 12. 6. 1968“. 
776

 A AV ČR, f. ZK-ÚVI ČSAV, k. 9, inv. č. 88, sign. 05, „Dopis Doc. dr. F. Horáka Ústřední 

hospodářské správě pracovišť ČSAV, 27. 1. 1967“. 



 

167 

 

nic zjistit. Jde zřejmě o nepochopení významu dovozu vědecké literatury. Situace je 

vážná, MŠK [Ministerstvo školství a kultury] jako gestor nevidí východisko a žádá o 

pomoc. Zbývá snad jediná cesta, a to prostřednictvím IV. odd. ÚV KSČ.“
777

 Nebylo tak 

překvapivé, že se například známí cestovatelé Jiří Hanzelka s Miroslavem Zikmundem 

se svými požadavky na předplatné západní literatury raději obrátili na samotného 

prezidenta. Když totiž požadovali pravidelné zasílání časopisů Newsweek a National 

Geographic Magazin dvojmo, oslovili přímo Antonína Novotného. Ten předal 

požadavek na ÚV KSČ a ti následně na Základní knihovnu ČSAV, která Hanzelkovi a 

Zikmundovi ze své devizové kvóty časopisy předplatila.
778

 

Některé západní časopisy navíc do ČSAV docházely formou reprintů ze 

Sovětského svazu. František Šorm proto v roce 1963 upozorňoval ministra školství 

Františka Kahudu, že to odporuje předpisům o ochraně publikací, k níž se 

Československo v roce 1959 zavázalo podpisem Mezinárodní ženevské konvence. A 

vzhledem k tomu, že na půdě ČSAV pobývali na studijních stážích také vědci 

z kapitalistických zemí, „mohla se tato skutečnost stát zdrojem potíží“. Kromě toho 

podle Šorma neodpovídaly reprinty vždy originálům, „což je pro využívání ve vědecké 

práci nepřijatelné“. Šorm tak apeloval na to, aby knihovny ČSAV dostávaly originální 

západní časopisy.
779

 

Nedostatek zahraniční literatury i byrokratický a složitý způsob jejího 

objednávání se kritizovaly také na Slovensku.
780

 Stěžovali si též konkrétní pracovníci: 

Například Juraj Voda z Oddělení dějin věd a techniky HÚ SAV poslal řediteli ústavu 

Ľudovítovi Holotíkovi v lednu 1964 dopis s požadavkem „zmnohonásobení příslušných 

fondů na získávání odborné literatury z kapitalistických zemí“. Voda v dopise uvedl, že 

sice nezná přesný počet titulů z kapitalistických zemí, které „v potu tváře“ získala 

knihovna HÚ SAV, ale vyjádřil přesvědčení, že jich nebylo více než 10–20 a 

konstatoval, že je to „pro ústav našeho významu práce (a s 50 pracovníky) absolutně 

nedostatečná dotace“. V oboru dějin techniky (badatelské zaměření Juraje Vody) 

„knihovna z kapitalistických zemí prakticky neexistuje“, neboť za poslední čtyři roky 

knihovna podle Vody nezískala ani jednu publikaci vydanou v kapitalistických zemích, 
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a to i navzdory tomu, že o ně pracovníci opakovaně žádali. Jako příklad uvedl Voda 

„stále příručně potřebnou“ oxfordskou publikaci History of Technology, ze které měla 

knihovna HÚ SAV pouze čtvrtý a pátý svazek a ani přes neustálé žádosti o zakoupení 

prvních třech svazků se nepodařilo publikaci kompletovat. Nicméně se Vodovi podařilo 

alespoň zajistit od roku 1963 odběr časopisu Isis.
781

 Jako přílohu ke svému dopisu Voda 

přiložil seznam celkem 16 publikací, které označil jako „nutně potřebné zahraniční 

publikace pro příruční knihovnu HÚ – V. oddělení [tj. Oddělení dějin věd a techniky]“. 

Kromě výše zmíněných tří svazků History of Technology (Oxford University Press, 

1954, 1956, 1957) se v seznamu nacházela mimo jiné také kniha Thomase Kuhna The 

Structure of Scientific Revolutions (Chicago, London: The University of Chicago Press, 

1962) či první dva díly Histoire générale des sciences od René Tatona (Paris: Presses 

Universitaires de France, 1961).
782

 Na základě Vodova seznamu ředitel Oddělní dějin 

věd a techniky Ján Tibenský poslal Ústřední knihovně SAV „objednávku knih 

z kapitalistických zemí“, ve kterých bylo uvedeno sedm položek, tedy zhruba polovina 

z celkového počtu knih požadovaných Vodou (mezi objednanými knihami byla mimo 

jiné Kuhnova The Structure of Scientific Revolutions).
783

 Na stížnost Vody na 

nedostatek zahraniční literatury ze Západu reagoval také Richard Marsina, vedoucí 

dokumentačního oddělení HÚ SAV. Marsina v dopise adresovaném Vodovi v květnu 

1964 uvedl, že se dokumentačnímu oddělení bohužel ne vždy podaří naplnit všechny 

oprávněné požadavky pracovníků Historického ústavu tak, jak by si přáli, což je 

způsobené „složitým systémem získávání knih z ciziny“, který „nám znemožňuje 

bezprostředněji ovlivňovat způsob akvizice a často se vůbec nedozvíme ani důvody, 

proč jsme to či ono objednané dílo nedostali“.
784

 Zde je nutné zmínit, že tento fenomén 

nebyl vlastní pouze SAV ale také ústavům ČSAV. Například v roce 1967 bylo 

z objednávek vyřazeno 292 z původních 415 svazků požadovaných Filozofickým 

ústavem ČSAV, a ze 381 objednávek Sociologického ústavu ČSAV jich pak bylo 

vyřazeno 182, přičemž k tomu došlo bez vědomí ústavů.
785

 

O tom, že nedostatek západní literatury představoval zásadní a často kritizovaný 

problém, svědčí také to, že se určitá řešení této otázky objevila v návrhu Akčního 
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programu SAV z roku 1968. Podle tohoto návrhu se měla na Slovensku vytvořit 

samostatná organizace pro nákup zahraniční literatury, devizové kvóty na nákup 

zahraniční literatury se měly přidělovat přímo resortům, které by s nimi mohly samy 

prostřednictvím Státní banky disponovat a v neposlední řadě by tyto devizové 

prostředky na konci roku nepropadaly.
786

 Vlivem nástupu normalizace však tato 

navrhovaná opatření zůstala nerealizovaná. 

Vedle oficiálního objednání knih prostřednictvím ústavů bylo možné odbornou 

zahraniční literaturu přímo nakupovat ve Středisku technické literatury v pražské 

Spálené ulici. Zde však byly knihy velmi drahé (dražší než v případě objednání přes 

Artii)
787

 a navíc v oblasti společenských věd toto středisko nenabízelo „příliš pestrý 

výběr“.
788

 Vědci ze společenskovědních ústavů tak tento nákup využívali spíše jen 

„doplňkově“.
789

 Na nedostatky Střediska technické literatury však nepoukazovali pouze 

společenští vědci, pro něž ani nebylo středisko primárně určeno, ale také představitelé 

přírodních věd. Když zde byla například na konci roku 1965 otevřena výstava západní 

literatury, stěžoval si ve Vesmíru mineralog a geochemik Rudolf Rost, že je zde možné 

objednat si západní tituly za kurz 1 americký dolar = až 29 Kčs, což byl prakticky „kurz 

tuzexový“. Podle Rosta „tím byla vědecká a odborná literatura kapitalistického světa 

postavena na úroveň luxusního zboží“. S tím Rost nesouhlasil a navrhoval proto, aby 

měl každý vědecký (nebo i umělecký) pracovník možnost koupit si jednou za určité 

období, například za tři až pět let (sic!), jednu cizí knihu v průměrné hodnotě 10 dolarů 

za kurz 1 dolar = 15 Kčs. V případě nákupu větších děl by mělo být umožněno spojit 

„podíly několika osob ke společnému vlastnictví“. Podle Rosty by takový systém měl 

přednosti: kupovala by se jen nejpotřebnější literatura a byla by možná též „koordinace 

nákupů v rámci pracovních kolektivů jednotlivých ústavů a institucí“.
790

 

Větší význam než Středisko technické literatury měly pro vědce z oblasti 

společenských věd Polská kniha (Praha, Bratislava) nebo Sovětská kniha (Praha, 

Bratislava a Ostrava). V těchto institucích šlo zakoupit také literaturu z oboru logiky a 

metodologie věd, podle Jozefa Viceníka a Václava Černíka byla Polská kniha a 
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Sovětská kniha dokonce „hlavním zdrojem literatury“ tohoto oboru: „Bylo známé 

a tradiční, že se vysokoškolští učitelé z bratislavských fakult a vědeckých institucí 

každý týden potkávali před Sovětskou knihou a snažili se koupit literární novinky ze 

svých oborů. (...) Přitom nešlo [v případě oboru logiky a metodologie vědy] jen 

o původní polskou a ruskou logickou a metodologickou literaturu, ale také o mnoho 

významných světových odborných děl, které byly do polštiny a ruštiny přeložené 

a cenově velmi přístupné. Spolupráce s příslušnými institucemi v tomto směru byla 

výborná...“.
791

 V Sovětské knize nakupovali mimo jiné také čeští sociologové, o čemž 

svědčí vzpomínky Miloslava Petruska: „Docházelo ke kuriózní situaci, že jsme se 

spoustu věcí prostě dočítali z ruských textů a překlady jsme kupovali v Sovětské knize. 

To byla situace komická, kuriózní a trapná.“
792

 

Jinou možností zisku tzv. devizové literatury byly nákupy za finanční prostředky 

západních zemí. V polovině šedesátých let například nabídlo francouzské velvyslanectví 

finanční prostředky „na nákup francouzské sociologické literatury, zejména literatury, 

která vyšla po r. 1938“.
793

 Častější ale bylo získávání některých knih darem – 

Sociologický ústav ČSAV a Sociologický ústav SAV dostávaly v šedesátých letech 

například knihy od západoněmecké nadace „Deutsche Forschungsgemeinschaft“, na 

nákup knih dostaly tyto ústavy také 2000 amerických dolarů z fondů UNESCO.
794

 

S nabídkou zasílání zdarma „různých západoněmeckých politických, sociologických, 

národohospodářských i jiných odborných publikací“ přišla mimo jiné také 

západoněmecká společnost „Studiengemeinschaft“. V ČSAV si ovšem v souvislosti 

s touto nabídkou nezapomněli klást otázku, „jaký záměr se touto nezištnou činností 

sleduje“.
795

 Krátce fungující Kabinet teorie a metodologie vědy ČSAV též obdržel 

mnoho svých knih ze zahraničí, ať už například z Austrálie,
796

 Finska,
797

 Kanady,
798

 

Nizozemska,
799

 či Západního Německa. Právě ze SRN došly do Kabinetu coby 
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„Geschenke-exemplars“ z různých západoněmeckých nakladatelství nejzákladnější díla, 

jako například Wittgenstein od Waltera Schulze či Was ist Philosophie od José Ortegy y 

Gasset.
800

 Kromě toho významnou roli sehrály také osobní známosti. Ladislavu 

Tondlovi své články posílal například sám Carnap.
801

 

Zahraniční vědci, kteří byli seznámeni s obtížemi, s jakými se jejich 

českoslovenští kolegové k zahraničním titulům dostávali, někdy rovnou sami navrhovali 

možnost doručení literatury výměnou za domácí produkci. Když například Canadian 

Ethnic Press Association of Ontario vydala knihu Dějiny Slováků v Kanadě 

(v angličtině), jejímž autorem byl J. M. Kirschbaum,
802

 nabídla ji Historickému ústavu 

SAV k prodeji (8,5 dolarů v tvrdé vazbě, 6 dolarů brožované). Zároveň ale upozornila, 

že je možnost získat publikaci směnným obchodem: „Pokud by váš ústav měl problémy 

s devizami, přijmeme knihy na výměnu z oboru dějin Slovenska, slovenské kultury a 

literatury, pokud nám pošlete seznam na výměnu nabídnutých knih.“
803

 

Nejčastějším způsobem, jak se dostat k západní literatuře, tak byla výměna. 

V roce 1967 byly až 2/3 devizové literatury docházející do ČSAV získány právě 

prostřednictvím výměny.
804

 Výměna probíhala v rámci Základní knihovny ČSAV či 

prostřednictvím jednotlivých ústavů. Například v případě Kabinetu teorie a metodologie 

vědy se Tondlovi podařilo poměrně rychle zajistit výměnu časopisu Teorie a metoda, 

který Kabinet vydával. V roce 1969 tento časopis Kabinet vyměňoval s 84 organizacemi 

v zemích Západní Evropy a s 54 organizacemi ze Severní Ameriky.
805

 Také pro 

Slovenskou akademii věd představovala mezinárodní knižní výměna hlavní zdroj zisku 

západní literatury: například v roce 1965 bylo touto formou získáno 44 % knih, zatímco 

nákupem 30 % knih a formou povinných výtisků a darů pak 26 % knižních jednotek. Ze 

získaných knih pak bylo 60 % přírodovědeckého a technického zaměření, 35 % z oblasti 

společenských věd a 5 % pak z dalších oborů.
806

 Na konci šedesátých let pak SAV 
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získávala výměnou až polovinu všech knih z kapitalistických zemí.
807

 Oproti ČSAV 

však získávala SAV touto formou mnohem méně publikací. Zatímco totiž v roce 1967 

vyměňovala ČSAV své publikace zhruba se 6300 zahraničními institucemi, v případě 

SAV to bylo jen kolem 1500. Prostřednictvím zahraniční výměny tak ČSAV získávala 

cca 30 tisíc jednotek, zatímco SAV zhruba 10 tisíc.
808

 Ve srovnání s Polskem však ani 

prostřednictvím výměny nedocházelo do ČSAV příliš mnoho literatury – například 

v roce 1970 tímto způsobem ČSAV získala 1839 exemplářů periodik a 3931 knih.
809

 

S problémem přístupu k západní literatuře bylo spojeno také nedostatečné 

vybavení knihoven kopírovacími zařízeními. Například v roce 1966 disponovala ČSAV 

14 xerografy, z nichž se pouze jeden nacházel v SAV.
810

 O rok později pak bylo ve 

vybavení 143 útvarů vědeckých informací a knihoven ČSAV pouze „15 xerografů a 45 

dalších reprografických přístrojů malé kapacity“.
811

 

V neposlední řadě je nutné také zmínit, že výměna informací byla problematická 

na obou stranách – tedy i v případě snahy československých vědců publikovat své práce 

v zahraničí. I v tomto směru totiž panovala různá byrokratická omezení a kontroly. 

Například publikace původních textů v zahraniční odborné literatuře musely být nejprve 

schváleny Ministerstvem školství – přinejmenším taková byla praxe českých vysokých 

škol na začátku šedesátých let.
812

 

Normalizační vývoj dostupnosti západní odborné literatury opět kopíroval 

situaci v zahraničních kontaktech. Byl upřednostňován nákup literatury ze 

socialistických zemí a dostat se k západní literatuře se stalo ještě obtížnější. Tento trend 

ilustruje i zpráva o situaci v Sociologickém ústavu SAV: „Projevuje se určitá tendence 

orientace zahraničních styků na kapitalistické státy. Výrazněji se tato tendence 

projevuje, pokud jde o výměnu knižních publikací a časopisů, která se v uvedených 

letech [1968–1970] v převážné míře orientovala na kapital. státy. Nové vedení 

[Sociologického] ústavu na čele s doc. [Jozefem] Hrabinou
813

 v tomto směru udělalo 
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korektury ve prospěch socialistických zemí.“
814

 Navíc docházelo v rámci revizí 

v knihovnách a odstraňování tzv. závadné literatury k nedostupnosti dříve již 

přístupných a „v potu tváře“ získaných knih. Příkladem může být revize v knihovně 

Sociologického ústavu SAV. V roce 1970 zde totiž byla vyřazena stovka „závadných“ 

publikací. Byly mezi nimi knihy od Z. Baumana, L. Aragona, A. Mauroise, R. 

Garaudyho, T. Adorna, J. Habermase, J. Cvekla, J. Hermacha, I. Svitáka, O. Šika nebo 

K. Kosíka. Kromě základních sociologických děl československých autorů (Soudobá 

sociologie od J. Klofáče a V. Tlustého, Československá společnost P. Machonina, Malý 

sociologický slovník či Člověk a jeho volný čas R. Seluckého) byly mezi vyřazenými 

tituly i publikace, které se zabývaly filozofií vědy či přímo „vědou o vědě“. Byl to 

případ knih Filozofie vědy od I. Kuchára, Věda a řízení společnosti a Věda a civilizace 

M. Krále, Otevřené otázky naší vědy I. Málka, Prognostika, věda, plánování J. 

Schermera nebo Tondlovy knihy Člověk a věda.
815

 Mezi vyřazenými tituly tak byla i 

díla autorů, které sám Dobrov zmiňoval ve své předmluvě k českému vydání Vědy o 

vědě jako průkopníky této disciplíny v Československu.
816

 To byl později jeden 

z faktorů, proč se v československém prostředí snáze prosadil sovětský model „vědy o 

vědě“, který představoval zejména Mikulinskij. Na proces vyřazování „nevhodných“ 

knih pak měl bezesporu přímý vliv Sovětský svaz. Ilustruje to vzpomínka Františka 

Janoucha, podle kterého muselo nakladatelství ČSAV právě na zásah sovětského 

velvyslanectví „stáhnout a dát do šrotu celý náklad anglicky psané historické studie 

světoznámého sinologa akademika J. Průška ,Čínská říše v prvních staletích po Kristu a 

barbaři ze severu‘, neboť prý každému muselo být jasné, kdo jsou oni barbaři ze 

severu“.
817

 

V případě již objednaných západních knih se pak tyto mnohdy k samotným 

vědcům nedostaly. Ačkoliv se na ně podařilo získat devizy a knihy úspěšně překonaly 

složitý byrokratický proces a dostaly se až do Československa, nakonec byly zabaveny 

orgány ministerstva vnitra. Ředitelé ústavů ČSAV tak nejednou museli intervenovat, 

aby se k objednaným knihám dostali. Většinou přitom argumentovali potřebou plnění 

státního plánu. Václav Král z Československo-sovětského institutu ČSAV tak například 

apeloval na fakt, že řešit úkol státního plánu vědeckobadatelského výzkumu VIII-5-4 
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„Kritika historických kořenů antikomunismu a jeho projevů v novodobých dějinách“ 

skutečně nelze bez západní literatury.
818

 Podobná byla situace také ve Slovenské 

akademii věd, kde se na některá pracoviště také nedostávala západní literatura, „kterou 

je potřeba podrobit marxistické kritice“.
819

 Na druhou stranu je nutné zmínit, že 

k zabavování objednané západní literatury docházelo, i když v menší míře, také 

v průběhu šedesátých let.
820

 Navíc nebyli postiženi pouze společenští vědci – podle 

Ladislava Boreckého se do ústavů SAV nepouštěly například ani takové základní a 

renomované časopisy, jako Nature.
821

 

V sedmdesátých i osmdesátých letech stále zůstávala hlavním způsobem zisku 

(nejen) západní literatury výměna. V roce 1976 bylo například 55 % nových publikací 

v ČSAV získáno výměnou, 88 % z nich však pocházelo ze socialistických zemí.
822

 

V SAV pak bylo v témže roce získáno výměnou 49 % nových publikací.
823

 Nedostatek 

deviz byl totiž charakteristický i pro sedmdesátá a osmdesátá léta. Například v roce 

1987 umožnily devizové prostředky přidělené ČSAV nákup pouze jedné knihy na čtyři 

vědecké pracovníky.
824

 V roce 1988 pak získala SAV formou nákupu pouze 914 knih a 

788 titulů časopisů z kapitalistických zemí, přičemž prostřednictvím mezinárodní 

výměny publikací se jí podařilo získat 1057 monografií a 659 titulů časopisů.
825

 

Vedle oficiálních cest přístupu k literatuře v Československu fungovaly také 

cesty neoficiální v rámci „opoziční vědy“. Literaturu přiváželi například západní vědci, 

kteří do Československa přijížděli v rámci přednášek pořádaných Vzdělávací nadací 

Jana Husa.
826

 Zároveň si tito vědci během svého pobytu uvědomovali, že 

v Československu je opravdu složité se k západní literatuře dostat. Například belgický 

filozof Herman Parret byl během své návštěvy v Praze v červnu 1986 „naprosto zděšen, 
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jak jim [československým „opozičním“ filozofům] chybí moderní poznatky“ a 

konstatoval, že „zoufale potřebují knihy“.
827

 

3.3 Závěr 

Dispozice vědeckého pole k zahraničním transferům byly formovány několika 

externími faktory. Předně byly ovlivňovány politickým polem – moc politického pole se 

zde uplatňovala především prostřednictvím kontroly a povolování zahraničních výjezdů 

vědců, případně také formu cenzury dovážené západní literatury. V Československu 

byly politické zásahy v tomto ohledu častější (především pak během normalizace), 

zatímco v Polsku (zejména po roce 1956) byla tato kontrola uvolněnější. Nicméně i 

v Polsku existovala a byla vědci reflektována. V případě Polska však můžeme hovořit o 

jisté kontinuitě s určitými „krátkodobými“ výjimkami (březen 1968, vojenský stav), 

zatímco v Československu přechod od relativně liberálních šedesátých let k normalizaci 

představoval zásadní zlom s dlouhodobými důsledky. Dispozice k zahraničním 

transferům byly ovlivňovány také zásahy ekonomického pole – v polském i 

československém případě. Zásadním problémem zde byl především nedostatek deviz, 

které byly potřebné jak pro zahraniční cesty, tak i pro nákup literatury z tzv. 

kapitalistických zemí. Tento nedostatek vědci často kompenzovali pomocí sociálního 

kapitálu – a v tomto ohledu na tom byli polští vědci pravděpodobně lépe. Častěji jim 

byla nabízena hrazená stáž na západních institucích, Poláci byli také aktivnější v rámci 

mezinárodních vědeckých organizací. Sociální kapitál se projevoval také v možnostech 

přístupu k zahraniční literatuře – vědci často získávali potřebnou západní literaturu 

prostřednictvím svých přímých kontaktů se západními vědci. Rozdíl mezi polským a 

československým polem pak spočíval především v roli vědecké autority, která v Polsku 

mnohdy stačila k tomu, aby byl vědec „puštěn“ na Západ, zatímco v Československu 

bylo nutné disponovat navíc určitým politickým kapitálem (především pak v období 

normalizace). Pro polské i československé pole pak byla společná vysoká míra 

byrokratizace zahraničních kontaktů. 

Rozdíly bylo možné pozorovat také v rámci Československa: oproti vědcům 

z Československé akademie věd na tom byli vědci ze SAV hůře – do zahraničí jezdili 

méně (především proto, že SAV neměla natolik vybudovanou síť kontaktů), do ústavů 

SAV také přicházelo méně zahraniční literatury. Na druhou stranu normalizace 

nepostihnula SAV natolik jako ČSAV a například v osmdesátých letech už je možné 
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v případě Slovenska hovořit o jisté liberalizaci (projevilo se to mimo jiné na vydávání 

překladů západní literatury, včetně Struktury vědeckých revolucí od Thomase Kuhna, 

jejíž recepce je tématem následující kapitoly). Rozdíl byl samozřejmě také mezi 

vysokými školami a akademiemi věd, které coby centrální vědecké instituce většinou 

měly více finančních prostředků na zahraniční cesty a nákup literatury i více rozvinutou 

zahraniční spolupráci, nemluvě již o rozdílu mezi centrem (Praha, Bratislava) a 

regionálními vědeckými institucemi/vysokými školami. 

Je samozřejmě obtížné zhodnotit, co skutečně zahraniční kontakty vědcům daly 

– vyjet na Západ například automaticky neznamenalo přijímat místní vědecké koncepce. 

Pro někoho také cesty na Západ znamenaly především vysedávání v archívech či 

knihovnách,
828

 jiní je využívali spíše pro navazování osobních kontaktů, které mohly 

následně pokračovat vzájemnou korespondencí. Na druhou stranu dávaly tyto 

zahraniční cesty vědcům mnohdy více, než jen rozšíření jejich znalostí. Například 

Marcin Kula, který jezdil poměrně často do Francie, popsal přínos těchto cest 

následovně: „Poznávali jsme Paříž a Francii, což pro nás jako historiky mělo také 

význam. Poznávali jsme její muzea a památky. Poznávali jsme život v demokratické a 

kapitalistické zemi. Viděli jsme dobře zásobené obchody a mnoho soukromých 

automobilů na ulicích. Četli jsme necenzurované publikace včetně časopisů a knih, 

které vydávala polská emigrace. Celkem vzato: díky kontaktům s Francií jsme se jako 

lidé stávali moudřejšími. Možná by se toto mělo říci jinak: stávali jsme se méně hloupí, 

než bychom asi byli bez tohoto okna do světa“.
829

 

Jisté je, že v případě dispozic k zahraničním transferům byl mezi polským a 

československým polem obrovský rozdíl. A tento rozdíl nebyl pouze ex post 

konstatován historiky, ale uvědomovali si ho vědci již tehdy. O tom, že polští a 

českoslovenští vědci žili „v trochu jiných světech“ věděl například Michał Głowiński již 

v šedesátých letech díky kontaktům s literárním a divadelním teoretikem Miroslavem 

Procházkou: „Rád jezdil do Varšavy, dvakrát nebo třikrát se mu podařilo získat 

krátkodobé stipendium. Přitahovala ho zvláště knihovna IBL [Institutu literárních studií 

PAN], ve které mohl číst nejnovější západní knihy a časopisy, tehdy v Československu 

zcela nedostupné (zabýval se teorií dramatu). Varšava této dekády [šedesátých let] byla 

v jeho cítění téměř západním městem. Obdivoval repertoár kin; pamatuji si, že jsem 

s ním zašel na film Skolimowského podle Nabokovova románu Král, dáma, kluk. Byl 
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ohromený tím, že v normálním, běžně dostupném kině se promítá film natočený 

polským režisérem na Západě, a to podle knihy bílého emigranta. Tehdy jsem si 

uvědomil, že žijeme v trochu jiných světech.“
830
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4. Thomas S. Kuhn a recepce jeho díla v Polsku a 

Československu 

4.1 Thomas S. Kuhn a jeho koncepce vývoje vědy 

Thomas Samuel Kuhn (1922–1996), americký fyzik, historik vědy a filozof, beze sporu 

patří k nejznámějším osobnostem filozofie a dějin vědy 20. století. Svou knihou 

Struktura vědeckých revolucí (1962) způsobil v historiografii vědy revoluci. Podle 

amerického filozofa Richarda Rortyho byla Struktura vědeckých revolucí dokonce 

„nejčtenějším a nejvlivnějším filozofickým anglicky psaným dílem od druhé světové 

války“.
831

 Jiní autoři v této souvislosti pak o Struktuře psali i stále píší jako o 

„akademickém bestselleru“ či „kánonu akademické literatury“. 

4.1.1 „Muž, který vypustil ,paradigma‘ do světa“ 

Thomas S. Kuhn nejprve vystudoval fyziku na Harvardské univerzitě, kde také získal 

v oboru teoretické fyziky v roce 1949 doktorát. Kromě toho zde v letech 1948–1956 

vyučoval studenty humanitních oborů dějiny vědy, což u něj podnítilo zájem o tuto 

disciplínu a ovlivnilo jeho budoucí odborné směřování – ne náhodou se tak Kuhnova 

první monografie Koperníkovská revoluce (1957)
832

 zabývala právě dějinami vědy. Od 

roku 1957 poté Kuhn působil v Berkeley na Kalifornské univerzitě, kde byl v roce 1961 

jmenován profesorem dějin vědy. V roce 1964 Kuhn opět změnil své působiště – začal 

pracovat na Princetonské Univerzitě. Zde setrval do roku 1979, kdy začal vyučovat na 

Massachusetts Institute of Technology. 

Po vydání Struktury vědeckých revolucí se pravděpodobně nejdiskutovanějším, 

ale také velmi módním pojmem Kuhnovy koncepce stalo paradigma – Scientific 

American tak mohl v roce 1991 Kuhna označit za toho, který „vypustil do světa slovo 

paradigma“.
833

 Podle Kuhna se totiž věda nevyvíjela kumulativně, ale její vývoj byl 

přerušován tzv. vědeckými revolucemi, přičemž po každé takové revoluci měla vždy 

nastoupit vláda nového paradigmatu – tedy nového stylu či rámce vědeckého myšlení, 

respektive modelu problémů a jejich řešení. Konkrétně pak Kuhnův cyklus vývoje vědy 
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vypadal zhruba následovně: Nejprve v rámci tzv. předparadigmatického období existuje 

více vzájemně si konkurujících škol a chybí ukotvený teoretický rámec bádání. Nakonec 

však jedna ze škol vítězí a stává se paradigmatem – tehdy začíná období tzv. normální 

vědy. Charakteristické pro bádání v tomto období je to, že se vědci nesnaží nalézat 

nějaké nové a nečekané objevy, ale pouze „řeší hádanky“. Otázky, na které vědci hledají 

odpovědi, vycházejí právě z vládnoucího paradigmatu, který těmto otázkám zároveň 

zaručuje existenci odpovědí. Stále častěji však dochází k výskytům tzv. anomálií – jevů, 

které nelze vysvětlit v rámci vládnoucího paradigmatu, tedy za pomoci používaných 

teorií. Nejprve jsou tyto jevy považovány za omyly, nepřesnosti, odchylky v měření či 

výjimky. S rostoucím počtem anomálií jsou však vyžadovány stále větší korekce a 

zásadnější revize dosavadní teorie. To nakonec vede k pádu vládnoucího paradigmatu, 

vzniku krize a soutěžení více vzájemně si konkurujících škol. Z nich pak jedna vítězí a 

stává se novým paradigmatem, ovšem nesouměřitelným s paradigmatem předchozím 

(pracuje s odlišnými koncepty). Dochází tedy k vědecké revoluci (Kuhnovými slovy se 

„kachny předrevolučního světa ve světě po revoluci ukáží býti králíky“
834

 – viz Příloha 

3) a opět nastává období normální vědy. Zásadní je také Kuhnův poznatek, že výběr 

nového paradigmatu není určen racionálními důvody, ale jedná se o takové paradigma, 

které dokáže být nejpřesvědčivější či nejvlivnější. Z toho pro Kuhna vyplývá závěr, že 

vědecké poznání nemůže směřovat k nějaké pravdě – logická či racionální rekonstrukce 

poznání tak zde nehraje roli. Kuhn naopak zasazuje dějiny vědy do jejich sociálního, 

psychologického či historického kontextu. 

V roce 1969 napsal Kuhn ke Struktuře dodatek, ve kterém namísto pojmu 

paradigma navrhnul koncept „disciplinární matice“. Kuhn se tak snažil vyrovnat 

s kritickými hlasy, které jeho konceptu paradigmatu vyčítaly nejasnou definici a 

vymezení a také to, že je definován kruhem (paradigma mělo být mimo jiné to, co utváří 

normální vědu a zároveň normální věda měla utvářet paradigma). Disciplinární matice 

měla být společná odborníkům v určité vědecké komunitě a mezi její prvky měly patřit 

symbolická zobecnění, metafyzická paradigmata (tj. víra v určité modely), hodnoty a 

paradigmata.
835
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Struktura vědeckých revolucí se sice stala Kuhnovým nejznámějším dílem, 

nikoliv však posledním. V roce 1978 Kuhn vydal svou druhou monografii z dějin vědy 

nazvanou Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity,
836

 ve které se zabýval 

otázkou, jak Max Planck dospěl ke své teorii záření černého tělesa. Kromě toho Kuhn i 

nadále psal teoretičtější práce z oblasti dějin a filozofie vědy: v roce 1977 byl 

publikován soubor Kuhnových esejů The Essential Tension,
837

 posmrtně pak byl vydán 

sborník jeho prací The Road since Structure (2000).
838

 

4.1.2 Západní recepce Struktury vědeckých revolucí 

Struktura vědeckých revolucí se nedlouho po svém vydání stala na Západě nesmírně 

populární. Americký historik vědy Jed Buchwald a fyzik George Smith vysvětlovali 

popularitu Struktury třemi faktory: Zaprvé se podle nich Kuhnova kniha objevila ve 

správný čas, kdy začala být zpochybňována autorita vědy. Zadruhé v ní „schematický a 

zhuštěný charakter“ umožnil najít to, co kdo chtěl, včetně toho, co v knize ani nebylo. A 

nakonec byla také poutavá a čtivá proto, že v ní bylo možné vycítit Kuhnovo zaujetí 

„v každém odstavci“.
839

 Nicméně vedle popularity se Kuhnova kniha dočkala také 

kritiky, a to zejména ze strany filozofů vědy. Bylo to mimo jiné dáno také tím, že se 

Kuhn snažil ukázat vývoj vědy nikoliv na základě filozofických úvah, jak bylo do té 

doby běžné, ale na základě konkrétních příkladů z dějin vědy (zejména z fyziky a 

chemie).
840

 

Několik desítek většinou kladných recenzí se na Strukturu vědeckých revolucí 

objevilo v odborných časopisech již v letech 1962–1963. Autoři recenzí si však všímali 

i některých nedostatků Kuhnovy knihy, jako bylo například již zmíněné nedostatečné 

vymezení pojmu paradigma či normální věda (definice kruhem).
841

 V roce 1964 pak 

začaly vznikat kritičtější a rozsáhlejší recenze na Strukturu vědeckých revolucí, přičemž 

patrně nejcitovanější z nich pocházela z pera Dudleye Shapereho. Hned na úvod své 

recenze Shapere uvedl, že Kuhn má mnoho společného i s jinými filozofy vědy, jako 
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byli Paul Feyerabend, Norwood Russell Hanson či Stephen Toulmin.
842

 Hodně prostoru 

ve své recenzi pak Shapere věnoval kritice Kuhnova konceptu paradigmatu. Kuhn tímto 

pojmem totiž označoval mnoho odlišných aspektů od vzorů, na základě kterých se tvoří 

teorie, až po teorie jako takové.
843

 Volné nakládání s pojmem paradigmatu pak podle 

Shapereho vedlo k tomu, že se v Kuhnově modelu zastíraly rozdíly mezi jednotlivými 

aktivitami, významy apod.
844

 Shapere podrobil kritice také Kuhnovu tezi o 

nesouměřitelnosti paradigmat a poukázal na relativistické důsledky Kuhnovy 

koncepce.
845

 

Nejzásadnější a také neznámější kritiky vůči Kuhnovi však zazněly ještě později 

– v červenci 1965 v Londýně, kde se na Bedford College konalo proslulé Mezinárodní 

kolokvium pro filozofii vědy. Kuhn zde v rámci panelu, kterému předsedal K. R. 

Popper, přednesl příspěvek srovnávající Popperovu a svou koncepci rozvoje vědy. 

Dočkal se poté kritiky nejen ze strany Poppera, ale i dalších účastníků kolokvia – mimo 

jiné Stephena Toulmina, Margaret Mastermanové, Imreho Lakatose či Johna Watkinse. 

Příspěvky z tohoto kolokvia byly poté po několika letech publikovány ve sborníku 

Criticism and the Growth of Knowledge.
846

 Na druhou stranu však Kuhnovi slavné 

londýnské kolokvium vedle kritiky přineslo také mezinárodní renomé.
847

 

Londýnské kolokvium pak proslulo zejména polemikou Kuhna s Popperem. 

Zatímco podle Poppera se vyvíjela věda racionálně a vědecké teorie umožňovaly 

alespoň přibližovat se pravdě (ačkoliv i Popper přiznával, že objektivní kritéria pravdy 

neexistují), podle Kuhna pravda nehrála ve výběru teorie žádnou roli.
848

 Kromě 

odlišného náhledu na otázku pravdy v rozvoji vědy Popper také nesouhlasil s Kuhnovou 

„normální vědou“. Podle Poppera byli „normální vědci“ dogmatičtí a nesprávně 

vzdělaní („aplikovaní vědci“) a „normální věda“ proto byla pro vědu hrozbou, ukázkou 

toho, jak se věda dělat nemá. Podle Poppera navíc dějiny vědy nepotvrzovaly existenci 

„normální vědy“, neboť většinou v rámci jednotlivých oborů působilo současně více 
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paradigmat.
849

 Kuhnovu „normální vědu“ na londýnském kolokviu kritizovali například 

také John Watkins (pro něj byla normální věda obdobím stagnace vědy)
850

 či Stephen 

Toulmin (zpochybňoval rozlišení mezi normální a revoluční vědou – podle Toulmina 

docházelo k revolučním změnám ve vědě mnohem častěji, než popisoval Kuhn, a ne 

vždy bývaly až tolik dramatické).
851

 S Kuhnovou „normální vědou“ nesouhlasil ani Paul 

Feyerabend (londýnského kolokvia se ovšem neúčastnil), podle kterého vždy existovalo 

více spolu soupeřících paradigmat zároveň, což odporovalo Kuhnově pojetí „normální 

vědy“. S Kuhnem však Feyerabend souhlasil v tom, že jsou vědecké teorie 

nesouměřitelné.
852

 Na londýnském kolokviu se nikoli překvapivě stalo terčem kritiky 

také nejasné vymezení pojmu paradigma, na které poukazovalo již množství recenzí 

z první poloviny šedesátých let. Britská lingvistka a filozofka Margaret Mastermanová 

dokonce identifikovala až 21 různých významů pojmu „paradigma“, které se ve 

Struktuře vědeckých revolucí vyskytují.
853

 Kritizována, a to nejen na londýnském 

kolokviu, byla také Kuhnova teze o nesouměřitelnosti paradigmat. Kuhn tak býval často 

obviňován z iracionalismu, relativismu či subjektivismu.
854

 

Hodnotit západní recepci Kuhna v pozdějších letech je však obtížné, neboť sám 

Kuhn, počínaje již zmíněným dodatkem z roku 1969, postupně revidoval většinu svých 

tezí známých ze Struktury vědeckých revolucí. V sedmdesátých a osmdesátých letech již 

například Kuhn vysvětloval nesouměřitelnost teorií jako nepřeložitelnost jazyků 

(důsledek neexistence neutrálního pozorovacího jazyka). Změna mezi normální a 

revoluční vědou pak pro Kuhna znamenala především změnu vědeckého lexikonu a 

vědecké komunity se staly komunitami lingvistickými, které se od sebe lišily právě 

používaným lexikonem.
855

 Bez ohledu na to, co z původní Struktury vědeckých revolucí 

u Kuhna zůstalo a co naopak pozměnil, stala se tato kniha bezesporu impulsem pro 

tehdy se rozvíjející sciences studies, přičemž její největší přínos spočíval 
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pravděpodobně v tom, že poukázala na význam dějin i dalších oborů (sociologie, 

psychologie) pro filozofii vědy. 

Kromě toho Kuhnova Struktura inspirovala množství dalších autorů k vytváření 

nových koncepcí vývoje vědy. Z těch nejznámějších je nutné zmínit tzv. teorii 

výzkumných programů britského filozofa vědy maďarského původu Imreho Lakatose, 

který se snažil o propojení Popperova falzifikacionismu právě s Kuhnovou koncepcí. 

Výzkumný program měl být podle Lakatose tvořen jednak tzv. tvrdým jádrem (hard 

core), a jednak tzv. ochranným pásem. Tvrdé jádro zahrnovalo tvrzení o skutečnosti, 

která se coby konvence v rámci daného výzkumného programu považovala za 

nezpochybnitelná – jejich pravdivost se nedokazovala. Toto tvrdé jádro pak nebylo 

možné upravovat či měnit bez toho, aby se nemusel měnit celý výzkumný program. 

Naopak v ochranném pásu, kde se nacházely pomocné hypotézy, metody či empirický 

materiál, bylo možné měnit dílčí teorie bez změny celého výzkumného programu. Podle 

Lakatose totiž existovaly dva typy anomálií: ty, které ještě mohly být v rámci upravené 

teorie vyřešeny a ty, které vedly k zamítnutí celé teorie – tedy ke změně tvrdého jádra. 

K takovým změnám pak mělo podle něj docházet v momentě, kdy daný výzkumný 

program přestal předvídat nová fakta a ztratil tak svou progresivitu. Nový („lepší“) 

výzkumný program podle Lakatose vycházel částečně z programu předchozího, proto 

měly být (na rozdíl od Kuhnova pojetí) vědecké revoluce racionální a přispívat k růstu 

vědění.
856

 

4.1.3 Východní recepce Struktury vědeckých revolucí 

Zmínky a první recenze na Kuhnovu Strukturu vědeckých revolucí se v Sovětském 

svazu objevovaly již od poloviny šedesátých let – podstatná je v tomto ohledu 

především pozitivní recenze od L. A. Markovové z roku 1965 v časopise Voprosy 

filosofii.
857

 Vrchol recepce Kuhna v Sovětském svazu pak můžeme datovat do poloviny 

sedmdesátých let, kdy se objevuje ruský překlad Struktury vědeckých revolucí (1975).
858

 

Sovětská recepce Kuhnových myšlenek se do velké míry podobala recepci západní.
859

 

Sovětští autoři totiž u Kuhna kritizovali především nejasné vymezení pojmu paradigma, 

tezi o nesouměřitelnosti či fakt, že se Kuhn nezabývá otázkou, jak vzniká zdroj poznání 
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(respektive, jak se z faktů stávají teorie).
860

 Kromě toho sovětští autoři Kuhnovi vyčítali 

„historický relativismus“, protože při hledání pravidelně se opakujících jevů údajně 

ignoroval rozdíly mezi jednotlivými fenomény. S tím souvisela též výtka, že se Kuhn 

nezabývá kvalitativními rozdíly mezi vědeckými revolucemi – podle marxistických 

autorů totiž byla každá vědecká revoluce specifická s vlastními příčinami, průběhem i 

důsledky (zejména B. M. Kedrov apeloval na to, aby se každá vědecká revoluce 

studovala zvlášť).
861

 Kritizovalo se též, že Kuhn nedostatečně zohledňuje sociální 

kontext vědy – měla mu chybět hlubší psychologická a sociologická analýza vědecké 

komunity
862

 – například podle N. I. Rodného byl proto Kuhn internalistou, podle S. R. 

Mikulinského a A. L. Markovové pak v sobě Kuhnova koncepce měla propojovat oba 

přístupy: internalistický i externalistický.
863

 

Kuhnova Struktura vědeckých revolucí byla v Sovětském svazu obecně 

považována za přelomové dílo
864

 a je možné říci, že kladné hodnocení Kuhna většinou 

převažovalo nad jeho údajnými zápory.
865

 Například v doslovu k zmíněnému ruskému 

překladu Struktury vědeckých revolucí z roku 1975 A. L. Markovová a S. R. Mikulinskij 

vyzdvihli Kuhnovu knihu coby reakci na krizi pozitivismu („rozchod s pozitivistickou 

tradicí“),
866

 zároveň však uvedli, že se Kuhnovy teze v lecčem podobají marxistické 

koncepci rozvoje vědy.
867

 Antikumulativismus a existence vědeckých revolucí, které 

sovětští autoři u Kuhnovy koncepce oceňovali, totiž podle nich bylo možné nalézt již 

v pracích Marxe či Lenina.
868

 Ze současných sovětských autorů pak měl k podobné 

koncepci dospět také S. R. Mikulinskij, a to mimo jiné ve svém článku „Metodologické 

problémy dějin biologie“ publikovaném v časopise Voprosy filosofii
869

 v roce 1964, 

tedy v době, kdy sovětští autoři „Kuhnovu knihu ještě neznali“.
870

 Mikulinskij prý „jen 

náhodou“ ve svém textu nepoužil pojem „vědecká revoluce“ – nicméně synonym tohoto 
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pojmu měl v textu uvést „víc než dost“.
871

 Za nejoriginálnější Kuhnovy myšlenky pak 

autoři doslovu označili Kuhnovo pojetí „normální vědy“ a „vědecké komunity“, pomocí 

které prý americký historik vědy do své koncepce zahrnul také člověka.
872

 Markovová a 

Mikulinskij však nebyli jedinými sovětskými autory, kteří se Kuhnem zabývali – zmínit 

lze například také V. M. Legostajeva,
873

 N. I. Rodného
874

 či V. N. Poruse
875

. 

Také v Sovětském svazu se objevovaly názory, že Kuhn není v zásadě natolik 

inovativní a mnoho jeho myšlenek bylo možné nalézt již u jiných autorů. Na rozdíl od 

západních kritiků Kuhna však sovětští autoři neviděli jako nejzásadnější „předchůdce“ 

Kuhna Wittgensteina, Flecka či Hansona, ale především tzv. klasiky marxismu – tedy 

Marxe, Engelse a Lenina, kteří se měli též zabývat revolucemi ve vědě.
876

 Někteří 

sovětští autoři tak viděli v Kuhnově díle prvky dialektického materialismu, a proto také 

byla recepce Kuhna v Sovětském svazu příznivější než v západních zemích. Elena 

Aronova vysvětluje relativně pozitivní přijetí Kuhna v Sovětském svazu také tím, že 

zde, podobně jako v dalších zemích východního bloku s výjimkou Polska, chyběla 

tradice logického empirismu ve filozofii vědy.
877

 

Z východního bloku samozřejmě nebyl Sovětský svaz zdaleka jedinou zemí, kde 

by Kuhnova Struktura vědeckých revolucí nalezla ohlas a kde by se myšlenky tohoto 

amerického historika vědy staly inspirací pro historiky či filozofy vědy. V Maďarsku se 

Kuhnem zabýval již v první polovině šedesátých let Lukácsův žák György Bence, který 

zkoumal zejména problém nesouměřitelnosti vědeckých teorií a snažil se mimo jiné na 

základě Kuhnova a Popperova pojetí vědy formulovat vlastní koncepci vývoje vědy. 

Mezi největší propagátory Kuhna v Maďarsku se pak řadila Márta Fehérová, která 

mimo jiné napsala úvod k maďarskému překladu Struktury vědeckých revolucí (1984). 

Kuhnův model vědy pak inspiroval mimo jiné maďarskou filozofku Veru Békésovou, 

která vytvořila vlastní teorii změn paradigmat.
878

 Vedle Sovětského svazu a Maďarska 

se Kuhnova Struktura recipovala mimo jiné také v Německé demokratické republice 
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(Gerhard Harig, Günter Kröber), v Bulharsku (Azaria Polikarov) či v Rumunsku 

(Mircea Flonta). 

4.2 Recepce díla Thomase Kuhna v Polsku 

4.2.1 Šedesátá léta: první ohlasy 

Kuhnovy práce, zejména pak Koperníkovská revoluce
879

 a Struktura vědeckých 

revolucí, byly mezi polskými historiky i filozofy vědy již v polovině šedesátých let 

poměrně hodně známé. O Kuhnově Struktuře vědeckých revolucí například referoval na 

mezinárodním sympoziu v Jablonné v září 1963 Eugeniusz Olszewski v rámci svého 

příspěvku o periodizaci dějin vědy a techniky.
880

 Týž autor poté o Kuhnovi přednášel 

také na metodologickém semináři Ústavu dějin vědy a techniky Polské akademie věd 

v lednu 1964. Podle zprávy o semináři publikované v Kwartalniku Historii Nauki i 

Techniki následovala po tomto referátu E. Olszewského „živá diskuse“. Debatovalo se 

zejména o Kuhnově konceptu paradigmatu a jeho nejasném vymezení. V diskusi bylo 

poukázáno například na to, že Kuhn nerozlišuje mezi všeobecnými paradigmaty na 

jedné straně a konkrétnějšími a úzce zaměřenými paradigmaty na straně druhé.
881

 

Dalším tématem diskuse pak byla možnost aplikovat Kuhnovu koncepci na společenské 

vědy, bylo však konstatováno, že „není lehké přenést teorii paradigmatu z přírodních 

věd do věd společenských“ a vyvstává otázka, zdali je to vůbec možné.
882

 V neposlední 

řadě se Kuhnovi také vyčetlo, že nedostatečně řeší epistemologické otázky související 

s rozvojem vědy.
883

 Eugeniusz Olszewski byl též autorem první polské recenze na 

Strukturu vědeckých revolucí, která byla publikována v roce 1963 v Kwartalniku 

Historii Nauki i Techniki. Olszewski zde především vyzdvihl Kuhnovu knihu coby 

zásadní dílo o rozvoji vědy a poukázal na později oblíbenou analogii mezi Kuhnovou a 

marxistickou koncepcí. Olszewski také ocenil Kuhnovu snahu o zapojení vnějších 
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faktorů do analýzy vývoje vědy
884

 a zamýšlel se nad možností aplikace Kuhnovy teorie 

na dějiny společenských věd.
885

 V závěru své recenze pak Kuhnovu knihu označil za 

„neobvykle zajímavou a inspirující“.
886

 O dobré známosti Kuhna v polském prostředí 

historiků vědy první poloviny šedesátých let svědčí mimo jiné i recenze Władysława 

Ochmańského na knihu The Sociology of Science od Bernarda Barbera a Waltera 

Hirsche.
887

 Ochmański totiž zařadil Thomase Kuhna, autora jedné z kapitol výše 

zmíněné recenzované knihy, k těm několika „polským historikům vědy a techniky dobře 

známým jménům“.
888

 

Jednou z událostí, která významně pomohla šířit Kuhnovy myšlenky do 

východního bloku, byl bezesporu XI. Mezinárodní kongres dějin věd. Kongres se konal 

v roce 1965 ve Varšavě, Krakově, Toruni a Kielcích a s příspěvky zabývajícími se 

Kuhnovou Strukturou vědeckých revolucí zde vystoupili i autoři ze sovětského bloku. 

Východoněmecký historik medicíny Georg Harig se ve svém referátu zabýval využitím 

konceptu paradigmatu pro analýzu vědecké revoluce v 18. století. Polští historici vědy 

Ignacy Malecki a Eugeniusz Olszewski se pak ve svém referátu o zákonitostech ve 

vývoji vědy zabývali urychlením tempa rozvoje vědy právě s využitím Kuhnova modelu 

cyklů a vědeckých revolucí.
889

 

V roce 1965 se v Polsku také objevila první studie inspirovaná do velké míry 

právě Strukturou vědeckých revolucí. Článek „Struktura rozwoju nauki i istniejący 

system kształcenia pracowników nauki“ [Struktura rozvoje vědy a existující systém 

výchovy vědeckých pracovníků] z pera Eugeniusze Olszewského publikovaný 

v časopise Zagadnienia Naukoznawstwa věnoval poměrně hodně prostoru právě 

Kuhnově koncepci vědy. Podle Olszewského se ve své práci Kuhn opírá o „bohatý a 

přesvědčivý historický materiál“, nezabývá se však otázkou, jestli jsou jeho závěry 

platné i pro různé ekonomicko-sociální podmínky a zejména pak pro současné období 
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rychlého vědeckého rozvoje. Otázka vztahu rozvoje vědy a ekonomicko-sociálních 

podmínek, která se dle Olszewského v současnosti stává velmi podstatnou, totiž u 

Kuhna ustupuje do pozadí.
890

 Kuhnovo tvrzení, že se věda nevyvíjí čistě kumulativně, 

pak dle Olszewského bylo zcela v souladu s dialektickou koncepcí vývoje vědy.
891

 

Olszewski se ale především snažil nalézt pro Kuhnův model uplatnění v praktické 

rovině. Zpomalování rozvoje vědy totiž mělo vycházet zejména „z dlouhého trvání 

přechodu od jednoho paradigmatu k druhému“.
892

 V současné době však mělo dle 

Olszewského docházet ke zkracování období mezi jednotlivými paradigmaty (tedy de 

facto zkracování období normální vědy), a zároveň měla narůstat role krize a vědeckých 

revolucí. Podle Olszewského byl pravděpodobný i scénář, že období normální vědy 

úplně zaniknou a že „do nynějška cyklický vývoj vědy bude zastoupen permanentní 

revolucí“.
893

 Olszewski z toho vyvodil, že by se tedy mělo usilovat o co největší redukci 

času a úsilí věnovaných na „stavění odporu novému paradigmatu“ a naopak by se měly 

podporovat snahy „překonat stoupence starého paradigmatu“.
894

 Olszewski navrhoval 

dva způsoby řešení tohoto problému: Za prvé se měla rozbít izolace specializovaných 

vědeckých skupin pracujících v duchu normální vědy, které se mohou lehce stát 

„nositeli odporu proti vědeckým revolucím“, a za druhé se měl reformovat systém 

výchovy vědeckých pracovníků takovým způsobem, aby byli vědci připraveni pracovat 

jak v podmínkách normální vědy, tak také v podmínkách vědeckých revolucí.
895

 

V témže čísle časopisu Zagadnienia Naukoznawstwa, v jakém vyšel výše 

zmíněný článek E. Olszewského o výchově vědeckých pracovníků, se Kuhnovo jméno i 

jeho pojem „normální věda“ objevily také v článku sociologů Jana Szczepańského a 

Władysława Kozłowského nazvaném „Socjologiczne aspekty pracy badawczej“ 

[Sociologické aspekty výzkumné práce]. Szczepański s Kozłowským zde totiž zmínili 

Kuhna v souvislosti s tezí, že „konzervatismus vědeckého prostředí byl vážnější 

překážkou pro rozvoj vědy než nátlak celé společnosti, církevní či politická cenzura“.
896
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Polský filozof a historik vědy z okruhu tzv. poznaňské metodologické školy, 

Jerzy Giedymin, byl vedle Eugeniusze Olszewského jedním z těch, kteří se začali 

zabývat Kuhnem již krátce po americkém vydání Struktury vědeckých revolucí v roce 

1962. Giedymin napsal na tuto Kuhnovu knihu recenzi již do prvního čísla poznaňského 

časopisu Studia Metodologiczne, který začal vycházet v roce 1965. Giedymin na 

Kuhnově knize ocenil zejména „popis mechanismu rozvoje vědy skrze po sobě jdoucí 

fáze“ či tezi, že se věda rozvíjí prostřednictvím „revolučních změn základních 

předpokladů“ a její rozvoj tedy nemůže mít kumulativní charakter.
897

 Kuhnův popis 

vědců pracujících v rámci „normální vědy“ pak Giedymin označil za „sugestivní a 

neobyčejný svojí výstižností“ a ocenil Kuhnovu filipiku proti „tradičnímu způsobu 

psaní dějin vědy a tradičním otázkám typu ,kdo a kdy objevil kyslík?‘“.
898

 Giedyminovi 

však na Kuhnově knize vadilo, že v polemice s Carnapem a Popperem není příliš 

precizní, chybělo mu v ní také více podrobnějších analýz rozhodování se mezi dvěma 

konkurenčními paradigmaty, a především pak kritizoval fakt, že Kuhn interpretoval 

pokrok ve vědě pouze ze sociologického hlediska, respektive z pohledu toho, co za 

pokrok považovala ta které skupina vědců, bez použití jakýchkoliv objektivních kritérií 

pravdy či přiblížení se k pravdě.
899

 

Vyvrcholením polského zájmu o Kuhna a jeho Strukturu vědeckých revolucí pak 

bylo vydání polského překladu této Kuhnovy nejslavnější a nejcitovanější publikace. 

Struktura vědeckých revolucí v polském překladu Heleny Ostromęcké vyšla ve Varšavě 

relativně brzy – již v roce 1968,
900

 tedy například ještě před vydáním překladu italského 

(1969), francouzského (1972) či ruského (1975) a jen nedlouho po vydání německé 

verze knihy (1967).
901

 Poměrně obsáhlý doslov ke knize pak napsal zřejmě největší 

popularizátor Kuhna v Polsku Stefan Amsterdamski.
902

 V polském vydání z roku 1968 

však ještě chyběl Kuhnův dodatek, který vyšel až v rozšířeném americkém vydání o rok 
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později. Tento Kuhnův dodatek z roku 1969 tak byl v Polsku publikován až v roce 1977 

v časopise Zagadnienia Naukoznawstwa v překladu Henryka Hollendera a Barbary 

Kopećové.
903

 

Zájem pracovníků Polské akademie věd o Kuhnovy koncepce pokračoval i 

v sedmdesátých letech, tedy i po vydání polského překladu. Vědecké revoluce 

v Kuhnově pojetí byly například tématem jednoho z prvních zasedání týmu 

zabývajícího se výzkumem vědecko-technické revoluce v červnu 1970.
904

 A bylo to 

právě na setkání této skupiny, kde v říjnu 1972 o Struktuře vědeckých revolucí a její 

recepci v anglicky mluvících zemích přednášel australský sociolog polského původu 

Jerzy Smolicz z adelaidské univerzity. Smolicz se ve své přednášce nazvané 

„Paradygmaty nauk ścisłych a modele pojęciowe nauk społecznych“ [Paradigmata 

exaktních věd a pojmové modely společenských věd] zabýval problémem, který polští 

historici vědy řešili již od šedesátých let – otázkou, jestli je možné využít Kuhnův 

koncept paradigmatu také na společenské vědy. Smolicz sice tvrdil, že to možné ještě 

není, ale bylo to podle něj „jen otázkou času“.
905

 Smolicz při této příležitosti také 

podrobil kritice některé aspekty Kuhnova modelu: jednak poukázal na známý fakt, že 

Kuhnův pojem paradigmatu není jasný a jednoznačný, a podobně jako Stefan 

Amsterdamski, autor doslovu k polskému překladu Struktury vědeckých revolucí, 

Kuhnovi vyčítal to, že nerozlišuje mezi „částečnými změnami“ (například v metodách) 

a „globálními revolucemi“ (například Koperníkova teorie). V neposlední řadě pak 

Smolicz odsoudil Kuhnův antikumulativistický postoj s poukazem na fakt, že ve 

společenských vědách kumulace vědění určitě existuje.
906

 

Polští autoři si všímali rozdílů mezi přírodními a společenskými/humanitními 

vědami a Kuhnova úzkého zaměření právě na vědy přírodní již v šedesátých letech. 

Například filozof Stanisław Rainko byl také přesvědčen o tom, že Kuhn vytvořil svůj 

model příliš jednostranně pouze na příkladech přírodních věd (zejména fyziky a 
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chemie), a proto by aplikace tohoto modelu na „formální vědu“ vyžadovala 

„předefinovaní mnoha pojmů, zejména pak pojmu paradigma“.
907

 

Ne náhodou probíhaly kuhnovské debaty právě v rámci studia vědecko-

technické revoluce. Bádání VTR v kontextu Kuhnova modelu vědy bylo totiž pro 

Polsko specifické, zatímco v Československu se většinou v pracích o VTR Kuhnovo 

jméno téměř neobjevovalo. Polští autoři však, na rozdíl od svých československých 

kolegů, často vnímali Kuhnovu Strukturu vědeckých revolucí jako jeden ze spouštěčů 

zájmu o studium VTR, samozřejmě vedle některých dalších prací, například od J. D. 

Bernala.
908

 

Dalším z oficiálních setkání na půdě Polské akademie věd, na kterém se 

debatovalo o Kuhnovi a jeho Struktuře, pak byla schůze Oddělení dějin metodologie 

v krakovské pobočce Akademie v prosinci 1973. Irena Szumilewiczová zde přednesla 

referát nazvaný „Problem redukcji i zasada korespondencji a niewspółmierność teorii“ 

[Problém redukce a princip korespondence a nesouměřitelnost teorií], ve kterém přímo 

navazovala na Kuhna a Strukturu vědeckých revolucí. V diskusi po referátu Ireny 

Szumilewiczové se pak opět debatovalo především o Kuhnovi – o jeho pojetí 

nesouměřitelnosti a iracionalismu i o jeho pohledech na pokrok vědy.
909

 

Sedmdesátá léta však nejsou pouze obdobím vzrůstajícího zájmu o Kuhna 

v prostředí polských vědců z Akademie věd či univerzit, ale také na stranické úrovni. 

Ilustruje to například projev vedoucího Oddělení vědy a osvěty ÚV PZPR Romualda 

Jezierského u příležitosti II. sjezdu polské vědy v roce 1973. Jezierski se totiž zmínil 

mimo jiné o revoluci ve vědě, která „nespočívá na kvantitativním růstu, ale na vytvoření 

úplně jiných poznávacích horizontů, otevírajících nové problémy a možnosti 

teoretických bádání a praktických uplatnění“.
910

 Explicitně dokonce jmenoval i Kuhna a 

připomněl jeho pojetí paradigmatu – „všeobecně uznávané vědecké výsledky, které 

vědcům poskytují modelové problémy a řešení“.
911
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4.2.2 Polské recenze Struktury rewolucji naukowych (1968) 

Nebylo překvapující, že se Eugeniusz Olszewski, první polský recenzent Struktury 

vědeckých revolucí, vyjádřil také k polskému překladu této knihy. Stalo se tak opět na 

stránkách časopisu Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. Olszewski zde nejen 

připomněl svou výše zmíněnou recenzi z roku 1963,
912

 ale také konstatoval, že od té 

doby Kuhnova Struktura vědeckých revolucí „upevnila svou pozici v dějinách i filozofii 

vědy“.
913

 Olszewski se též vrátil k otázce podobnosti Kuhnových myšlenek a 

dialektické koncepce. Podle Olszewského lze totiž tuto podobnost ilustrovat i na 

velikém zájmu a množství ohlasů, které Kuhnova práce vyvolala právě v socialistických 

zemích. Olszewski dokonce uvedl, že v těchto zemích se Struktura dočkala „většího 

uznání“ i více ohlasů než v Západní Evropě a Spojených státech.
914

 Ačkoliv však Kuhn 

dle Olszewského dokázal dialekticky uvažovat, neznamenalo to, že by byl marxistou.
915

 

K polskému překladu pak měl Olszewski jednu zásadní výtku – nesouhlasil totiž 

s překladem Kuhnova pojmu normální věda jako „institucionální věda“ (nauka 

instytucjonalna), neboť i když je Kuhnova normální věda většinou skutečně vědou 

institucionalizovanou, nemusí to být vždy pravidlem.
916

 Sám Stefan Amsterdamski, 

který stál za zavedením tohoto polského pojmu, pak později sebekriticky připustil, že 

v překladu použitý termín „institucionální věda“ Kuhnově pojmu „normální věda“ zcela 

neodpovídal. Podle Amsterdamského pojem „institucionální věda“ zastřel některé 

hodnotové aspekty „normální vědy“, které byly poté hojně kritizované. Později se proto 

také v polském prostředí na místo „institucionální vědy“, tedy termínu z polského 

překladu Struktury vědeckých revolucí, zažil spíše pojem „normální věda“ (nauka 

normalna).
917

 

Eugeniusz Olszewski, pracovník Ústavu dějin vědy a techniky Polské akademie 

věd, reprezentoval varšavské prostředí historiků vědy. Struktura vědeckých revolucí 

však nalezla ohlas mimo jiné také v prostředí již zmíněné poznaňské metodologické 

školy. Například Leszek Nowak napsal poměrně obsáhlou recenzi do poznaňského 
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společensko-kulturního časopisu Nurt, ve které se zaměřil především na to, jak 

Kuhnova kniha boří představy humanistů o přírodních vědách. Podle Nowaka Kuhn 

svou knihou ukázal, že v přírodních vědách není možné „čisté bádání“, že ani 

v přírodních vědách nepanuje úplná shoda nad užívanými koncepcemi či že se přírodní 

vědy nevyvíjí kumulativně.
918

 Ve své recenzi pak Nowak dospěl k závěru, že přírodní 

vědy tedy mají mnoho společného s vědami humanitními a že je bezpředmětné dělit 

vědu na dvě „radikálně odlišné skupiny“ (přírodní a humanitní vědy).
919

 Podle Nowaka 

se totiž humanitní vědy v mnohém podobaly vědám přírodním před-paradigmatického 

období.
920

 Podobné vyznění měla také Nowakova recenze na Strukturu vědeckých 

revolucí v časopise Studia Filozoficzne z roku 1970. Nowak zde uvedl jako jeden 

z hlavních přínosů Kuhnovy knihy možnost konfrontace metodologie vědy s dějinami 

vědy, respektive zkoumání, jestli modely vypracované v rámci metodologie vědy 

mohou objasnit reálnou výzkumnou činnost.
921

 Nowak poté, podobně jako ve své 

předchozí recenzi, poukázal na Kuhnovu revizi obecně hlásaných tezí o přírodních 

vědách, jako je například objektivita bádání, konsensus vědců, kumulativismus apod.
922

 

Vedle varšavské a poznaňské komunity nelze opomenout ani prostředí 

katolických lublinských filozofů. V časopise Roczniki Filozoficzne, který vydávala 

právě Katolická univerzita v Lublině, vyšla recenze na Strukturu vědeckých revolucí 

z pera Józefa Leśniewského. Autor recenze na Struktuře ocenil její zajímavost i Kuhnův 

originální přístup, kritizoval však, že Kuhn využíval příklady z klasické fyziky namísto 

té současné, a tedy že „zvítězil historik nad fyzikem“.
923

 Tyto příklady sice podle 

Leśniewského podpořily Kuhnova tvrzení, jak však Leśniewski upozornil, „ani velký 

počet příkladů ještě nepotvrzuje tezi“.
924

 

O popularitě Kuhna a jeho prací svědčil nejen fakt, že se jím zabývali filozofové 

a historici vědy napříč Polskem, ale také to, že se recenze na Strukturu vědeckých 

revolucí neobjevovaly pouze v odborných časopisech (Kwartalnik Historii Nauki i 

Techniki, Studia Filozoficzne apod.), ale také v literárně či umělecky zaměřeném tisku. 
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Například filozof z Varšavské univerzity Marek J. Siemek recenzoval Strukturu 

vědeckých revolucí na stránkách varšavského literárně-uměleckého čtrnáctideníku 

Współczesność. Siemek ve své recenzi kladl důraz zejména na Kuhnovu kritiku 

tradičního pojetí vědy. Poukázal na to, že Kuhn je vzděláním především fyzik a jako 

historik se věnuje zejména fyzikálním vědám a proto jeho vize nevychází z „tradičního 

humanistického myšlení“.
925

 Kuhn však podle Siemeka svými tezemi nepřinášel 

z humanistického pohledu nic nového, když se jeho pojetí vědy příliš nelišilo od úvah 

humanistů či historiků kultury o sociálních a historických otázkách existence člověka.
926

 

Z poněkud odlišného úhlu pohledu na Kuhnovu Strukturu vědeckých revolucí 

nahlížela filozofka Maria Szyszkowska. Ve své recenzi publikované v dubnu 1969 

v časopise Kierunki totiž Kuhnovi vyčetla rezignaci na pravdivost lidského vědění i to, 

že ho nezajímá, „do jaké míry odpovídá naše poznání skutečnosti“.
927

 Tato výtka se 

běžně vyskytovala i u dalších polských a světových autorů, Marie Szyszkowska však na 

rozdíl od některých Kuhnových kritiků viděla podobný přístup už u Kanta, konkrétně 

v jeho tezi o nepoznatelnosti podstaty věcí a o zůstávání ve světě fenoménů – tedy „ve 

světě podmíněným lidskými schopnostmi poznání“.
928

 Kuhn tak, podobně jako Kant, 

popíral možnost dosáhnout alespoň nějakého základního objektivního poznání světa, 

když byl podle něj obraz světa vytvářen vědou a k „lidskému“ světu se nemělo smysl 

jakkoliv vztahovat.
929

 

Obecně lze říci, že polští autoři, kteří se zabývali Kuhnem a kritizovali některé 

aspekty jeho modelu (nejen formou recenze, ale zejména pak v sedmdesátých a 

osmdesátých letech formou studií či dokonce knih), často dospěli k podobným závěrům 

jako Kuhnovi kritici na Západě. Mezi nejkritizovanější body Kuhnovy koncepce se tak i 

v textech polských autorů řadil iracionalismus,
930

 s tím související Kuhnova negace 

pojetí pravdy
931

 či nejasnost pojmu paradigma.
932

 Velmi často, zejména v řadách 
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polských filozofů a metodologů vědy, se také řešila otázka nesouměřitelnosti vědeckých 

teorií.
933

 

Struktura vědeckých revolucí navíc nebyla jedinou Kuhnovou prací, která 

v Polsku vzbudila zájem. Poměrně velkého ohlasu se mezi polskými filozofy dočkala 

také Kuhnova kniha The Essential Tension z roku 1977.
934

 Například Andrzej Łodyński 

ji nedlouho po jejím vydání recenzoval na stránkách čtvrtletníku Zagadnienia 

Naukoznawstwa. Łodyński konstatoval, že základní pojmy a teze, které Kuhn představil 

již ve Struktuře, zde zůstaly zachovány. Stále se ale, podle jeho mínění, Kuhnovi 

nepodařilo vyřešit otázku, jak vzniká normální věda či kde leží přelom mezi „zralou“ a 

„nezralou“ vědou.
935

 Určitou „novinkou“ v Kuhnově náhledu na vědu však bylo chápání 

podstaty vědy jako napětí mezi normální vědou a revoluční vědou, respektive tradicí a 

inovací, přinejmenším bylo podle Łodyńského možné takovou interpretaci v The 

Essential Tension nalézt.
936

 Łodyński se též zabýval pojmem paradigmatu. Kuhn se 

totiž snažil vyřešit „začarovaný kruh“ definice paradigmatu: podle Struktury vědeckých 

revolucí bylo paradigma tím, co bylo společné jedné vědecké komunitě a zároveň tím, 

co tuto komunitu utvářelo.
937

 Vyjít z tohoto „začarovaného kruhu“ bylo dle Kuhna 

možné díky sociologickému přístupu: výchozím bodem se měla stát vědecká komunita, 

kterou by bylo možné popsat právě pomocí sociologických metod.
938

 Dalším 

problémem Kuhnovy koncepce vývoje vědy byl podle Łodyńského jeho hermeneutický 

přístup spočívající v imperativu analyzovat „starší koncepce v jejich vlastním kontextu 

a intelektuálním klimatu, naučit se klást otázky, jaké si kladli bádaní autoři, začít myslet 

                                                                                                                                               
932

 Srov. např. Amsterdamski, „Posłowie“, 1968, 201–202; Lech Brudecki, „Paradygmat i rewolucje 

naukowe“, Kultura, č. 34 (272), 25. srpna 1968, 9; Barbara Tuchańska, „Kuhnowskie pojęcie 

paradigmatu a problem opisania rozwoju nauki“, Zagadnienia Naukoznawstwa 23, č. 1 (89) (1987): 69; A 

PAN, f. Komitet Naukoznawstwa, II-58, w. 491, Nr. 32, „Stenogram z posedzenia plenarnego Komitetu 

Naukoznawstwa PAN w dniu 3 listopada 1971 r.“, 49–50. 
933
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klíčovými. Druhým aspektem Kuhnova pojetí nesouměřitelnosti byla změna konceptů, které se využívaly 

k definování a řešení těchto problémů – různé teorie využívaly odlišné koncepce a měly také rozílné 

představy o tom, jak dělat vědu. Třetím aspektem pak byla celková „změna světa“ (každé pardigma 

pracovalo v „jiném světě“). 
934

 Thomas S. Kuhn, The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition (Chicago, London: 

The University of Chicago Press, 1977). 
935

 Andrzej Łodyński, „Thomas S. Kuhn: The Essential Tension. Selected Studies in Scientific Tradition 

and Change. Chicago and London 1977 The University of Chicago Press, ss. XXIII + 366. [recenze]“, 

Zagadnienia Naukoznawstwa 15, č. 2 (58) (1979): 297–98. 
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937

 Ibid., 300. 
938

 Ibid. 



 

196 

 

tak, jak oni“.
939

 Jednalo se tedy o snahu „porozumět“ dobovým textům.
940

 Kuhn se tak 

dostal do slepé uličky, stejně jako klasická hermeneutika, tedy k požadavku „úplné 

redukce, úplného odpoutání se od vládnoucích myšlenkových schémat“. Tento 

požadavek je však dle Łodyńského neproveditelný.
941

 Podobný názor na Kuhnovu 

knihu The Essential Tension vyjádřil ve své recenzi na její polský překlad z roku 1985 

rovněž Marek Perek. Podle něj totiž Kuhnovy články z The Essential Tensions svědčily 

o tom, že Kuhn svoji koncepci nijak zásadně nepozměnil, pouze „zmírnil“ některé její 

hodně kritizované aspekty.
942

 

Recenze na polský překlad Kuhnovy knihy The Essential Tension se objevila 

v polovině osmdesátých let také v časopise Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 

Autorka recenze, Janina Rosicka, Kuhnovi vyčetla, že v jeho pojetí zůstává vědec vždy 

jen „řemeslníkem“, přičemž poukázala na Ossowského dělení vědců na „řemeslníky“ a 

„umělce“ z dvacátých let.
943

 Tato recenze od Janiny Rosické je tak typickým příkladem 

fáze transformace, kdy je Kuhnův model konfrontován s polskou tradicí, v tomto 

případě meziválečné sociologie. 

4.2.3 Kuhnovy inspirace z polské perspektivy 

Polští autoři ke Struktuře vědeckých revolucí přistupovali jako k celosvětově velmi 

známému a často citovanému dílu, což také většinou neopomněli zdůraznit.
944

 

Samozřejmostí bylo také chápání Kuhna v kontextu dalších západních autorů nejen tzv. 

historické školy. V polovině sedmdesátých let tak mohl Stefan Zamecki konstatovat, že 

o západních teoreticích vědy, jako je například T. S. Kuhn, I. Lakatos, P. K. 

Feyerabend, S. E. Toulmin, R. K. Merton, G. Holton či K. R. Popper, bylo v Polsku 

v posledních letech hodně slyšet. Postěžoval si však zároveň, že i přestože se o těchto 

autorech v Polsku poměrně hodně píše, jejich práce zde nejsou přístupné, a to nejen 
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 Srov. např. Amsterdamski, Między doświadczeniem a metafizyką, 169; Elżbieta Pietruska-Madej, W 

poszukiwaniu praw rozwoju nauki (Warszawa: PWN, 1980), 23. 
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v polském překladu (podle Zameckého byly zatím přeloženy pouze dvě Kuhnovy 

knihy),
945

 ale ani v originále.
946

 

S vnímáním Kuhna v kontextu dalších filozofů, historiků či teoretiků vědy 

souvisela i snaha některých polských autorů připomenout, že Kuhn nebyl ani jediným 

ani prvním z těch, kteří zpochybnili kumulativní koncepci rozvoje vědy či vnesli do 

dějin vědy sociologickou a psychologickou perspektivu. Stefan Amsterdamski například 

v doslovu k polskému překladu Struktury vědeckých revolucí v tomto ohledu připomněl 

Alexandra Koyrého, Herberta Butterfielda, Jeana Piageta či Paula Feyerabenda, ze 

sovětských autorů pak V. S. Biblera a A. S. Arseněva. Zmínil též italského filozofa 

vědy Ludovica Geymonata či polského autora Stanisława Rainka.
947

 Hodně prostoru 

Amsterdamski věnoval také mannheimovským inspiracím v Kuhnově díle.
948

 

V pozdějších pracích pak Amsterdamski poukázal také na analogie s Kuhnovou knihou 

v dílech Pierra Duhema či A. O. Lovejoye
949

 a věnoval též velkou pozornost podobnosti 

Kuhnových a Wittgensteinových myšlenek.
950

 Polští autoři dále poukazovali například 

na paralely mezi Kuhnovými myšlenkami a tezemi Norwooda R. Hansona, Stephena E. 

Toulmina a Robina G. Collingwooda, z polských filozofů pak byl nejčastěji zmiňován 

Kazimierz Ajdukiewicz.
951

 

Polským specifikem pak bylo časté odkazování na podobnost Kuhna 

s Ludwikem Fleckem (1896–1961) i na fakt, že právě Fleck již mnohem dříve před 

Kuhnem přišel s některými myšlenkami, které později proslavila Struktura vědeckých 

revolucí.
952

 Ludwik Fleck, izraelský mikrobiolog polského původu, vydal již v roce 

1935 knihu Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung 
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 Srov. např. Adam Grobler, Problem redukcji a teza o niewspółmierności teorii naukowych (Wrocław: 
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také Alina Motycka či Stefan Zamecki. Srov. Motycka, Ideał racjonalności, 157; Stefan Zamecki, Pojęcie 

odkrycia naukowego a historia dziedziny nauki (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988), 87. 

Alina Motycka analyzovala též podobnost Kuhovy koncepce s Ajdukiewiczovými pracemi, zejména 

s jeho koncepcí uzavřených jazyků. Srov. Motycka, Ideał racjonalności, 165. 
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 Srov. např. Jan Woleński, „O sytuacji we współczesnej filozofii nauki“, in Nauka i filozofia: materiały 

Konferencji wykładowców filozofii w Osieczanach = Scientia et Philosophia: Acta Sessionis, Quam Qui 
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in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, ve které se mimo jiné zabýval problémem 

„kolektivního myšlení“ v rámci vědecké komunity. Kniha se však „proslavila“ až poté, 

co jí ve svém úvodu Struktury vědeckých revolucí zmínil právě Kuhn. V roce 1979 byla 

tato Fleckova kniha přeložena do angličtiny s předmluvou T. Kuhna,
953

 polský překlad 

pak následoval o sedm let později.
954

 

Podobu mezi Fleckem a Kuhnem lze nalézt ve více rovinách. Jak později 

upozornil historik vědy Jaromir Jeszke, ve Fleckově knize Vznik a vývoj vědeckého 

faktu je především rozvíjena kuhnovská myšlenka o „inercii jednou ustanovených a 

přijatých vědeckých přesvědčení“, respektive o tom, že „jednou ustálený systém 

vědeckých přesvědčení staví odpor všemu, co se mu příčí“.
955

 Fleck konkrétně uvedl pět 

případů této inercie: „1) Odpor proti systému je nemyslitelný, 2) To, co není shodné se 

systémem, zůstává nepovšimnuté nebo 3) opominuté mlčením, dokonce i tehdy, pokud 

je známé nebo se též 4) vynakládá velká námaha na to, aby se vysvětlilo, že výjimka 

není v rozporu se systémem. 5) Navzdory zdůvodnění, rozporným pohledům, vidí se, 

popisuje a dokonce předkládá stav věci, který odpovídá panujícím pohledům, tzn. které 

jako by byly její realizací“.
956

 

Polští autoři nečekali na anglický ani na polský překlad Fleckovy knihy a 

analogie mezi izraelsko-polským mikrobiologem a autorem Struktury vědeckých 

revolucí komentovali již od začátku sedmdesátých let. Například Eugeniusz Olszewski 

v březnu 1971, v rámci schůze týmu zabývajícího se vědecko-technickou revolucí 

věnované vědním koncepcím L. Flecka, zdůraznil, že právě Fleckovy koncepce sloužily 

do velké míry Kuhnovi jako inspirace pro jeho pojetí vědecké revoluce.
957

 V dubnu 

1971 pak varšavská pobočka Polského filozofického sdružení uspořádala přednášku 

Stanisława Rainka na téma „L. Fleck coby předchůdce myšlenek T. Kuhna o rozvoji 

vědy“.
958
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Nicméně ve větší míře se na paralely mezi Fleckem a Kuhnem poukazovalo 

především po vydání Fleckovy nejslavnější práce v polštině v roce 1986.
959

 Již v úvodu 

polského překladu Zdzisław Cackowski připomněl některé analogie s Kuhnem a 

upozornil například na to, že dle Flecka nejsou vědecká fakta dána skutečností, ale 

vycházejí z přesvědčení, poznávacích návyků a preferencí.
960

 Fleck také kladl důraz na 

to, že každý vědec vždy pracuje „v nějaké skupině, v nějakém kolektivu, který má svou 

tradici, své návyky“.
961

 Podle Cackowského tak Fleck, podobně jako Kuhn, ukázal, že 

vědecké poznání není čistě logický proces, ale naopak do něho vstupují mimo jiné i 

faktory psychologické a sociologické a proto nelze oddělit čistou vědu od „sféry hodnot, 

emocí, vnitřních soudů, ideologie“.
962

 

Jen o několik let později pak Fleckovu koncepci vyzdvihnul také sociolog Jacek 

Ganowicz. Připomněl totiž, že Ludwik Fleck již ve třicátých letech 20. století apeloval 

na to, aby se vědecké teorie interpretovaly ve svém kulturním a historickém kontextu.
963

 

Podle Ganowicze pak měli Kuhn s Fleckem společné především to, že se oba vyhýbali 

otázce „univerzálního kritéria racionality vědy“.
964

 V neposlední řadě ocenil Fleckův 

přínos na stránkách polského časopisu Science of Science také Robert K. Merton, podle 

kterého světoví recenzenti Struktury vědeckých revolucí opomněli odkázat právě na 

Flecka a na jeho „geniální monografii“.
965

 

Někteří polští autoři se pak již nespokojili s pouhým konstatováním podobností 

mezi Fleckovými a Kuhnovými tezemi, ale naopak se začali zaměřovat také na rozdíly 

v pojetí vědy těchto dvou autorů. Bogdan Siewierski tak například upozornil na to, že 

zatímco Kuhn analyzuje adaptaci vědeckých teorií, Fleck se snaží odpovědět na otázku, 

jakým způsobem dochází k vědeckým objevům.
966

 

Vedle analogií s Fleckem poukázal Jaromir Jeszke také na podobnost 

Kuhnových tezí a koncepce humanistického faktoru Floriana Znanieckého. Podle této 
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Znanieckého koncepce by se měla analyzovat činnost společnosti s ohledem na to, co 

tato činnost znamená pro aktéry samotné – měla by se tedy zkoumat společnost 

z perspektivy bádaného objektu.
967

 Znaniecki totiž tvrdil, že „vědění v kulturním 

významu je každý více či méně koherentní systém idejí, považovaný za pravdivý těmi, 

kteří ho sdílejí“.
968

 Jedním z prvních polských autorů, který si této analogie mezi 

Znanieckého a Kuhnovými myšlenkami všimnul již v polovině sedmdesátých let, pak 

byl poznaňský metodolog vědy Jerzy Kmita.
969

 

Později, zejména od konce sedmdesátých let si polští autoři začali více všímat 

podobností mezi Kuhnovými názory a konvencionalismem – tedy filozofickým směrem 

z přelomu 19. a 20. století, podle kterého jsou pojmy záležitostí dohodnutých konvencí, 

které umožňují proces myšlení a tvorbu teorií. Proto je podle konvencionalistů nutné 

rozlišovat mezi smyslovým vnímáním a intelektuálními konstrukcemi (Edouard Le Roy, 

Pierre Duhem, Henri Poincaré a další). Již v doslovu k polskému vydání Struktury 

vědeckých revolucí Amsterdamski poukázal na analogie mezi Kuhnovou koncepcí a 

metodologií přírodních věd v konvencionalistickém pojetí. Amsterdamski připomněl 

slova Henri Poincarého o tom, že „každý v sobě nosí své vlastní vnímání světa, od 

kterého se není lehké odpoutat“ a že „náš jazyk je celý poslepovaný z myšlenek předem 

nevědomky vycítěných“.
970

 Andrzej Łodyński pak poukázal na podobnost Kuhnovy (i 

Feyerabendovy) koncepce nesouměřitelnosti vědeckých teorií a konvencionalistické 

teze, že „výsledky pokusů a experimentů se vždy interpretují ve světle používaných 

teorií“ a že „nikoliv pozorování dává smysl teoretickým pojmům, ale naopak, 

pozorování jsou interpretována pomocí akceptovaných teorií“.
971

 Andrzej Siemiatowski 

Kuhna označil dokonce za „vědomého dlužníka Koyrého a nevědomého dlužníka 

Duhema“,
972

 když Kuhnovu tezi, že vědecký fakt a vědecká teorie jsou vzájemně 

neoddělitelné, formuloval Duhem již ve své práci „Quelques réflexions au sujet de la 

physique experimentale“ [Několik reflexí na téma experimentální fyziky] z roku 
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1894.
973

 Myšlenka, že není možné v žádné fázi výzkumu oddělit fakty od teorie, se 

objevila též v Duhemově knize La théorie physique: son objet, sa structure [Fyzikální 

teorie: její cíl, její struktura] z roku 1914.
974

 Rovněž Władysław Krajewski připisoval 

konvencionalistům, a především pak H. Poincarému a P. Duhemovi, „významnou roli 

v porážce tradičního kumulativismu“.
975

 

4.2.4 Kuhn Marxista? Dialektická koncepce W. Krajewského 

Hledání analogií mezi marxistickým přístupem k vývoji vědeckého poznání a 

Kuhnovou koncepcí bylo důležitou součástí polské recepce Kuhna již od šedesátých let. 

Například v polském překladu Struktury vědeckých revolucí z roku 1968 se tato 

analogie zmiňuje explicitně v doslovu Stefana Amsterdamského. Podle polského 

filozofa byly totiž historické a sociologické aspekty vývoje vědy jedním „z hlavních 

metodologických směrů marxismu“ a také „základním předpokladem sociologie 

vědění“, jejíž počátky je možné nalézt v Marxově Německé ideologii.
976

 

Polským autorem, který se otázkou vztahu Kuhnovy a marxistické koncepce 

vývoje vědy zabýval nejvíce, však nebyl Amsterdamski, ale Władysław Krajewski. 

Právě Krajewski, marxisticky zaměřený polský filozof, do velké míry navázal na 

sovětské debaty o podobnosti Kuhna a dialektické koncepce. Nepřijal však zcela 

sovětské mainstreamové stanovisko. Krajewski totiž explicitně odmítl tezi sovětského 

filozofa vědy B. M. Kedrova, podle které měl Kuhn jen opakovat myšlenky, které již 

dávno předtím vyjádřili klasici marxismu a Struktura vědeckých revolucí tak měla jen 

potvrzovat správnost marxistické teorie.
977

 Podle Krajewského sice Hegel, Marx a 

Engels rozvíjeli myšlenky kvalitativních skoků či relativnost pravdy, nikoliv ale 

v souvislosti s metodologií vědy, neboť „věda 19. století nebyla ještě připravená 

zmíněné myšlenky přijmout, neposkytovala dost materiálu na rozvíjení podobných 

koncepcí vývoje poznání“.
978

 Dokonce i samotný Lenin, který dle Krajewského „na 

rozdíl od většiny tehdejších filozofů chápal revoluci ve vědě jako něco přirozeného a 

zákonitého, jako jev s pozitivními následky“, se nezaměřoval na metodologické 
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otázky.
979

 Na druhou stranu však Krajewski připustil, že některé Kuhnovy myšlenky 

jsou marxistické teorii dosti podobné.
980

 

Jedním ze styčných bodů dialektické a Kuhnovy koncepce bylo odsouzení tzv. 

primitivního (či extrémního) kumulativismu. Také Krajewski tvrdil, že Kuhn správně 

odsoudil tento primitivní kumulativismus, podle kterého měl rozvoj vědy probíhat 

neustálým hromaděním nových faktů či metod.
981

 S podobným názorem vystoupil i Jan 

Such, který byl sice přesvědčen, že se věda vyvíjí kumulativně, krajní (extrémní) 

kumulativismus však odsuzoval též.
982

 

Dalším shodným rysem marxistické a Kuhnovy koncepce byla teze o existenci 

vědeckých revolucí. Marxisté byli totiž přesvědčeni nejen o tom, že k takovým 

revolucím ve vývoji vědy dochází, ale také o tom, že na to přišel již dávno samotný 

Lenin. Co se týče detailnějšího náhledu na průběh vědeckých revolucí, názory Kuhna a 

marxistů se již rozcházely. Krajewski například nesouhlasil s Kuhnovým tvrzením, že 

základním principem vědeckých revolucí je krajní antikumulativismus, tj. „destrukce 

staré teorie a budování teorie zcela nové“.
983

 Podle polského filozofa totiž měl být krajní 

kumulativismus i antikumulativismus vystřídán v souladu s dialektickým přístupem 

syntézou, která „sjednotí rozpory a zároveň překoná jejich jednostrannost“, což mělo 

znamenat, že se spojí protikladné jevy, jako například plynulost s přetržitostí a 

kumulace s revolucí.
984

 A právě tento přístup Krajewski označil jako „dialektické pojetí 

rozvoje vědy“.
985

 Vědecká revoluce pak měla být podle tohoto přístupu dialektickou 

negací, tedy „popřením dosavadních teorií, ale zachováním jejích pozitivních 

výsledků“,
986

 čímž se měla potvrdit existence korespondence mezi starou a novou teorií. 

Rozvoj vědy tak měl sice probíhat pomocí skoků, zároveň si ale měl zachovávat 

pokrokový charakter.
987

 Krajewski tedy ostře vystoupil proti Kuhnovu principu 

nesouměřitelnosti vědeckých teorií a trval na tom, že mezi novou a starou teorií vždy 

zůstává vztah vzájemné korespondence, a to i v případě, kdy jsou tyto teorie 

v rozporu.
988

 Podle Krajewského sice během přechodu od jedné teorie ke druhé musí 
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docházet k reinterpretaci, zároveň však zůstává zachován význam jednotlivých pojmů 

nebo se tyto změní pouze nepatrně, přičemž vždy je možné nalézt korespondenci mezi 

původní a novou teorií, respektive jejími pojmy – zůstávají tedy zachovány „správné“ 

výsledky z předchozí teorie.
989

 Władysław Krajewski navíc nekritizoval tezi o 

nesouměřitelnosti dvou konkurujících si teorií pouze u Kuhna, ale i u dalších 

zahraničních autorů (například u Feyerabenda, Hansona či Toulmina). Z polských 

filozofů pak vytýkal zastávání této teze například Stefanu Amsterdamskému a Ireně 

Szumilewiczové.
990

 

Kuhnovo rozdělení jednotlivých epoch vývoje vědy na období normální vědy a 

revoluce navíc ne zcela korespondovalo s marxistickým přístupem, přinejmenším 

v Krajewského pojetí. Krajewski sice připustil, že myšlenka existence těchto dvou 

období je v zásadě správná, ale nesouhlasil s pojmem „normální věda“, když revoluce 

měly být ve vývoji vědy stejně tak „normální“.
991

 V neposlední řadě pak Krajewski, 

podobně jako Eugeniusz Olszewski, poukázal na fakt, že revoluce ve vědě jsou stále 

častější a období „vlády jedné teorie“ jsou tak kratší, a proto stále častěji dochází ke 

konfrontacím konkurenčních teorií.
992

 

Krajewski může být v kontextu prostředí polských filozofů vědy označen za 

modelového zastánce dialektické koncepce vývoje vědy a stejně tak za autora, který 

právě z perspektivy této koncepce hodnotil Kuhna a jeho Strukturu vědeckých revolucí. 

Podobně však Kuhna interpretovali i někteří další polští filozofové. Příkladem může být 

Marie Izabella Łojewska, která podobnou „dialektickou“ interpretaci Kuhnovy 

Struktury vědeckých revolucí reflektovala v díle Filozofia nauki [Filozofie vědy]. 

Łojewská na jednu stranu připustila, že Kuhn má sice pravdu v tom, že vědecké 

revoluce jsou provázány s přetržitostí, to by však dle ní nemělo nijak vylučovat 

současnou existenci nepřetržitosti, když ne všechny revoluce nutně vedou k odvrhnutí 

všech předchozích koncepcí. Łojewská tím zdůraznila dialektický charakter vědeckých 

revolucí, který podle ní, podobně jako u Krajewského, spočíval v tom, že revoluce jsou 

„zároveň negací i zachováním předchozích teorií nebo jejich částí – propojují tedy 
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přetržitost s nepřetržitostí“.
993

 Dialektické chápání vědeckých revolucí vycházelo mimo 

jiné také z přesvědčení o existenci „pravdy“ a možnosti této pravdy dosáhnout nebo se jí 

alespoň přiblížit. Toto přesvědčení nacházíme jak u Krajewského (podle něho bylo 

cílem vědy „dospět k pravdě, dosáhnout adekvátního obrazu objektivní skutečnosti“)
994

 

i u Łojewské („Revoluce neznamená celkovou diskvalifikaci předchozího poznání, není 

přetvořením předchozích teorií v nepravdu, ale umožňuje je pojímat jako pravdu 

relativní, tedy přibližný popis existujících zákonitostí“).
995

 

Marxistický náhled na Kuhna se v Polsku objevoval nejen v Krajewského 

pracích či v textech dalších marxisticky zaměřených autorů, ale rovněž skrze polské 

překlady sovětských i dalších autorů. Například názory východoněmeckého filozofa 

Güntera Kröbera, který se Kuhnem hodně zabýval, bylo možné nalézt na stránkách 

časopisu Zagadnienia Naukoznawstwa.
996

 Polské „akademické“ publikace se však 

nebránily ani některým sovětským textům. Objevovaly se například polské překlady 

článků ze sovětského časopisu Voprosy Filosofii. Na konci sedmdesátých let tak byl ve 

čtvrtletníku Zagadnienia Naukoznawstwa publikován polský překlad článku 

arménského astrofyzika Viktora A. Ambarcumjana a Vadima V. Kazjutinského o 

vědeckých revolucích, původně napsaný právě pro Voprosy Filosofii.
997

 Polský překlad 

článku Igora S. Narského „O místu logiky vědy mezi vědami o poznání“ byl pro změnu 

publikován v časopise Studia Metodologiczne.
998

 Došlo též k překladu některých 

sovětských knih, ve kterých si polský čtenář mohl přečíst o Kuhnovi – příkladem může 

být Filozofie a vědecké poznání od Piotra N. Fedosejeva.
999

 

Polští autoři si navíc všímali opomínání Kuhna v některých sovětských pracích 

věnovaných dějinám vědy či dokonce přímo vědeckým revolucím. To svědčilo mimo 

jiné o rozšíření Kuhnových myšlenek v Polsku (chápání Kuhna jako „všeobecné 

znalosti“ v dané vědecké komunitě) i o tom, že se k sovětským zdrojům nepřistupovalo 

vždy jako ke vzorům vhodným k napodobování za každou cenu. Eugeniusz Olszewski 
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tak ve své recenzi na první čísla sovětského časopisu Voprosy Istorii Jestěstvoznanija i 

Techniky mohl N. S. Černjakovové a jejímu článku o typologii vědeckých revolucí 

vyčíst, že vychází pouze ze sovětských prací a zahraničních textů, které vyšly v ruském 

překladu, ale zcela opomíjí „celou obšírnou a zajímavou diskusi, kterou na Západě i 

v Polsku vyvolala Struktura vědeckých revolucí T. S. Kuhna“, zejména pak reakce K. R. 

Poppera, I. Lakatose, P. K. Feyerabenda, S. Amsterdamského, W. Krajewského a 

dalších.
1000

 Tato kritika ilustruje standardní polský přístup: ačkoliv se většina polských 

autorů náležících do akademické vědy oficiálně deklarovala jako marxistická, 

neznamenalo to, že uznávala pouze sovětský model marxismu. V rámci různých 

polských filozofických a metodologických škol totiž vykrystalizoval osobitý přístup a 

pro komunitu polských „vědců o vědě“ tak byla charakteristická pluralita „marxismů“. 

4.2.5 Stefan Amsterdamski a jeho „ideály vědy“ 

Stefanu Amsterdamskému bývá připisována hlavní zásluha za rozšíření a překlad jak 

Kuhnovy první knihy Koperníkovská revoluce, tak také jeho nejslavnějšího díla 

Struktura vědeckých revolucí v Polsku.
1001

 Amsterdamski se však nejen podílel na 

propagaci Kuhna, ale zároveň ho myšlenky amerického historika vědy významně 

ovlivnily při jeho vlastní tvorbě. Je dokonce možné říci, že Amsterdamského texty byly 

po vydání Struktury vědeckých revolucí tímto dílem do velké míry formovány. 

Amsterdamski se totiž nejen snažil řešit otázky, které si kladl sám Kuhn, ale také ty, 

které se objevily v následných diskusích a polemikách o Kuhnovi a jeho koncepci 

vědy.
1002

 

Stefana Amsterdamského je možné považovat za klasického „externalistu“.
1003

 

Z tohoto pohledu není překvapivé, že mu byly některé Kuhnovy pohledy, podobně jako 

marxistickým historikům vědy, velmi blízké a že je neodsuzoval do takové míry, jako 

například Alina Motycká (viz dále). Amsterdamského zájem o Kuhna neskončil pouze u 

iniciování překladu Struktury vědeckých revolucí a u napsání doslovu k této publikaci, 

ale promítnul se i do navázání přímého kontaktu s Kuhnem. Amsterdamski si totiž 
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s Kuhnem osobně dopisoval. Ve svých dopisech americkému historikovi vědy vytýkal 

zejména to, že ve Struktuře vědeckých revolucí analyzuje pouze revoluce v jednotlivých 

disciplínách a že věda je v jeho pojetí pouze soubor jednotlivých oborů a nikoliv obecný 

druh poznání. Kuhn, který znal Amsterdamského koncept rozvoje vědy a četl jeho knihu 

Between Experiences and Metaphisics: Philosophical Problems of the Evolution of 

Science (anglický překlad Amsterdamského knihy Między doświadczeniem a metafizyką 

z roku 1975)
1004

 polskému filozofovi vědy v červnu 1976 napsal, že souhlasí s velkou 

částí jeho tezí a že uznává, že se ve Struktuře zabýval pouze revolucemi v jednotlivých 

disciplínách a nerozlišoval mezi oborovými revolucemi a revolucemi ve věde jako celku 

(globální revoluce), ke kterým podle Amsterdamského mělo docházet jen velmi zřídka. 

Podle Kuhna však globální revoluce ve vědě neexistovaly, respektive byly součástí 

myšlenkových přeměn, které dalece přesahovaly pouze oblast vědy.
1005

 

Tento aspekt Kuhnovy koncepce, kterou Amsterdamski ve svém dopise 

zdůraznil, obecně představoval nejzávažnější Amsterdamského kritiku Kuhnovy 

koncepce. Fakt, že se Kuhn při analýze vědeckých revolucí zaměřoval na změny 

paradigmat v jednotlivých disciplínách a nikoliv ve vědě jako celku byl, podle 

Amsterdamského, problémem, který celou Kuhnovu koncepci zpochybňoval. 

Analogicky se pak totiž Kuhnovo pojetí normální vědy vztahovalo pouze k jednotlivým 

disciplínám a nikoliv k obecnému pojetí vědy.
1006

 Podle Amsterdamského však byl mezi 

revolucemi ve vědě a revolucemi v jednotlivých oborech zásadní rozdíl. Nejenže se 

podle něj nemuseli vědci v rámci jedné disciplíny řídit stejným paradigmatem, ale 

zároveň se při revoluci v jednom oboru nemusely opouštět všechny dosud platné 

paradigmatické předpoklady – většinou byly během revoluce zavrhnuty pouze takové 

předpoklady, které se vztahovaly právě k té či oné konkrétní disciplíně.
1007

 Proto bylo 

podle Amsterdamského nezbytné „odlišovat takové změny, které zahrnují celé vědění 

dané epochy, od takových, které se týkají jejích fragmentů, tedy revolucí ,globálních‘ a 
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,lokálních‘“.
1008

 Na rozdíl od lokálních revolucí totiž byly revoluce globální velmi 

vzácné.
1009

 

Amsterdamského kritika vůči Kuhnovi týkající se jeho pojímání revolucí v rámci 

disciplín a rezignace na pojetí vědy jako celku však neznamenala, že by se v jiných 

otázkách Amsterdamski nepostavil na Kuhnovu stranu. Stalo se tak například v debatě 

ohledně existence normální vědy. Amsterdamski totiž souhlasil s Kuhnem v tom, že „ať 

se nám to líbí nebo ne“, normální věda existuje, a dokonce existovat musí, neboť je 

podmínkou vzniku vědecké revoluce a věda se vyvíjí právě díky napětí mezi tradicí a 

novými přístupy.
1010

 

Nedokonalost Kuhnovy koncepce nakonec vedla Amsterdamského k vytvoření 

nového modelu, jenž by se vyvaroval výše zmíněných nedostatků. Polský filozof svůj 

koncept nazval „ideály vědy“ (ideały wiedzy naukowej, ideały nauki), které definoval 

jako „soubor v daném období uznávaných pohledů na cíle vědecké činnosti, pohledy 

určující zároveň jejich metodu i étos“.
1011

 Jinými slovy se mělo jednat o „konsensus, 

v jehož rámci se provozuje věda jako určitý druh vědění, a nikoliv soubor sdílených 

pohledů v nějakém jednom konkrétním oboru“.
1012

 Ideály pak měly podle 

Amsterdamského být hodnotami, které se očekávaly od rozvoje poznání.
1013

 Svým 

konceptem ideálů vědy se Amsterdamski snažil vyřešit dva zásadní nedostatky 

Kuhnovy koncepce: za prvé Kuhnovo lehce zpochybnitelné tvrzení, že v rámci normální 

vědy vládne pouze jedno paradigma
1014

 a za druhé Kuhnovo nerozlišování mezi vědou 

jako celkem a jednotlivými disciplínami. Podle Amsterdamského koncepce tak mohlo 

v konkrétním období existovat více paradigmat a zároveň polský autor zahrnul, na 

rozdíl od Kuhna, do své koncepce vědu jako celek.
1015
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Amsterdamského pohled na Kuhna a jeho koncepci však nebyl od šedesátých let 

neměnný, naopak je možné pozorovat určitý vývoj v některých Amsterdamského 

názorech. Ve své době si toho všímali i jiní polští filozofové, což jen potvrzuje tezi, že 

byl Amsterdamski v Polsku všeobecně pouvažován za „kuhnologa“ číslo jedna. 

Například Władysław Krajewski poznamenal, že zatímco Amsterdamski ještě v roce 

1970 ve sporu mezi Kuhnem a Lakatosem zaujal „neutrální“ stanovisko, o rok později 

již začal kritizovat Lakatose a více se ztotožnil s Kuhnovým modelem,
1016

 což se 

mimochodem vymykalo marxistickému mainstreamovému přístupu (marxisté většinou 

hodnotili Lakatosovu koncepci lépe než Kuhnovu). Amsterdamski skutečně ve svém 

článku „Spór o koncepcję postępu v rozwoju nauki“ [Spor o koncepci pokroku v rozvoji 

vědy], který v roce 1970 publikoval v časopise Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 

ocenil poměrně kladně přínos Lakatosovy koncepce. Podle Amsterdamského bylo 

možné Lakatosův koncept výzkumného programu chápat jako zpřesnění Kuhnova pojetí 

paradigmatu.
1017

 Lakatos se totiž na rozdíl od Kuhna nesnažil o „popis skutečného 

průběhu historie“, ale o jeho „racionální rekonstrukci“.
1018

 Navíc Lakatos z pohledu 

Amsterdamského správně konstatoval, že ve vědě může současně fungovat několik 

konkurenčních paradigmat či výzkumných programů. Jak však Amsterdamski ještě 

doplnil, nejde jen o současnou existenci několika paradigmat, ale především o to, že 

jeden vědec se ve své výzkumné práci většinou řídí více paradigmaty s různými „stupni 

všeobecnosti“.
1019

 I přes toto kladné ocenění Lakatosova modelu však nakonec 

Amsterdamski upřednostnil Kuhnovu koncepci vědy.
1020

 

Je důležité zmínit, že Amsterdamski nebyl jediným polským filozofem, který se 

rozhodl na Kuhnovu Strukturu vědeckých revolucí reagovat vlastním novým konceptem. 

Podobnou koncepci, jako byly ideály vědy Stefana Amsterdamského, navrhla také 

filozofka Barbara Tuchańska. Její koncept „systému myšlenkových tradic“ (układ 

tradycji myślowych) měl totiž „označovat vědění, které určuje profesionální myšlení 

vědců a které tvoří vztažný bod pro jimi navrhované teorie“.
1021

 Jedná se tedy svým 

způsobem o paradigmatický systém, jak však upozorňuje Jaromir Jeszke, není to systém 

v kuhnovském smyslu. Podle Tuchańské totiž koncept „systému myšlenkových tradic“ 
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umožňuje zahrnout implicitně či explicitně vyjádřená přesvědčení vědců, díky čemu je 

možné zkoumat dlouhodobé změny ve vědě, které přímo nevychází z odmítání či 

přehodnocování dosavadních teorií.
1022

 

4.2.6 Kuhn versus metodologie vědy: Alina Motycka 

Polskou modelovou kritiku Kuhna vedenou z filozofických a epistemologických pozic 

představuje Alina Motycka. Tato filozofka se věnovala analýze Kuhnovy koncepce 

v několika svých studiích i knihách. Již v článku „Racjonalność nauki w świetle zasad 

metodologicznych paradygmatycznej koncepcji T. S. Kuhna“ [Racionalita vědy ve 

světle metodologických zásad paradigmatické koncepce T. S. Kuhna] publikovaném 

v časopise Zagadnienia Naukoznawstwa v roce 1979 Motycka vystoupila proti Kuhnovi 

poměrně kriticky. Poukázala totiž na to, že celá jeho koncepce stojí na zásadním 

rozporu, když Kuhn tvrdí, že růst anomálií vede ke krizi ve vědě, ale zároveň 

nevysvětluje, jak anomálie vznikají a jakým způsobem krizi vyvolávají.
1023

 Navíc 

Kuhnovo využívání „historického relativismu“ dle Motycké vede k iracionalismu.
1024

 

Ve své knize Relatywistyczna wizja nauki. Analiza krytyczna koncepcji T. S. 

Kuhna i S. E. Toulmina [Relativistické vidění vědy. Kritická analýza koncepcí T. S. 

Kuhna a S. E. Toulmina] pak Motycka dospěla ke čtyřem základním tezím. Podle první 

teze byly Kuhnova a Toulminova koncepce vědy „ostrou reakcí na empiristicko-

logickou filozofii vědy“.
1025

 Zároveň však, podle druhé teze, Kuhnova i Toulminova 

koncepce nahlížely na vědu podobně jako tradiční filozofie vědy, respektive tuto 

tradiční filozofii vědy oba američtí autoři napadali z jejích vlastních pozic.
1026

 Třetí teze 

Aliny Motycké uváděla, že se Kuhn s Toulminem rozhodli řešit problém metodologie 

vědy tím, že na ní zcela rezignují.
1027

 Proto, a to byla čtvrtá teze Aliny Motycké, jsou 

z metodologicko-epistemologického pohledu Kuhnova a Toulminova koncepce a jejich 

důsledky pro filozofii vědy nepřijatelné.
1028

 Motycka se pak zabývala Kuhnem a recepcí 

jeho koncepce rovněž v práci Ideał racjonalności. Szkice o filozoficznych rozdrożach 

nauki [Ideál racionality. Nástin filozofických křižovatek vědy]. Motycka zde zdůraznila, 
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že je „rozšířeným neporozuměním“ přesvědčení, že se Kuhnova koncepce zabývá 

objevy ve vědě. Podle Motycké tomu tak ale nebylo, neboť Kuhnova koncepce vždy 

pracovala již s „hotovými teoriemi“
1029

 (což polská filozofka mnohokrát zdůraznila i ve 

svých dalších textech o Kuhnovi).
1030

 

Názory Aliny Motycké však nebyly mezi polskými filozofy vědy přijímány bez 

výhrad. Například Adam Pawlak v recenzi na knihu Relatywistyczna wizja nauki 

vyjádřil nesouhlas s tezí Aliny Motycké, že by myšlenky T. S. Kuhna a S. E. Toulmina 

neměly patřit do filozofie vědy. Ačkoliv Kuhn i Toulmin napadli tradiční pohled na 

vědu, podle Pawlaka zároveň vytvořili koncepce, které ovlivnily podobu 

metodologických a dokonce i epistemologických zásad.
1031

 Pawlak tak sice na jednu 

stranu souhlasil s Motyckou v tom, že Kuhnova a Toulminova koncepce nenabízí 

„adekvátní charakteristiku rozvoje vědy“, ale na druhou stranu právě tyto koncepce 

podle Pawlaka „výrazně osvětlují metodologické a epistemologické problémy současné 

vědy“.
1032

 

4.2.7 Kuhn versus Popper 

Polská reflexe známého sporu Kuhna s Popperem může pomoci blíže nahlédnout do 

recepce Kuhna v Polsku, zejména pak s ohledem na charakter komunity filozofů vědy. 

V prostředí stranických filozofů totiž musel být Popper za své protimarxistické postoje 

odsuzován. Reflektovali-li tedy straničtí (marxističtí) filozofové spor Kuhn – Popper, 

nejčastěji se postavili na stranu prvně jmenovaného, který mohl přece jen být při dobré 

vůli viděn jako nedokonalý či neuvědomělý marxista, což v Popperově případě 

nepřicházelo v úvahu. Tadeusz Mendelski, který Poppera „analyzoval“ (či spíše 

kritizoval) ve své knize Karl R. Popper: metodolog czy ideolog? [Karl R. Popper: 

metodolog nebo ideolog?] vydané v edici „Kritika buržoazních ideologií a 

revizionismu“ v roce 1978, tak nikoliv překvapivě dal v tomto známém sporu za pravdu 

právě Kuhnovi.
1033
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To však neznamenalo, že by spor Kuhn – Popper byl v Polsku interpretován 

vždy takto černobíle. Například Irena Szumilewiczová ve své recenzi na Criticism and 

the Growth of Knowledge
1034

 kladně ocenila Popperovu snahu alespoň o částečné 

srovnání dvou různých teorií, zatímco Kuhn a Feyerabend na takovou možnost zcela 

rezignovali. Szumilewiczová dokonce otevřeně uvedla, že „naše sympatie jsou na 

Popperově straně“.
1035

 Na druhou stranu však Szumilewiczová na Kuhnovi ocenila to, 

že správně poukázal na nedostatky Popperova falsifikacionismu.
1036

 Kuhn navíc podle 

Szumilewiczové dobře upozornil na nemožnost popisu vývoje vědy pouze za pomoci 

logických nástrojů, a na potřebu zapojení sociologických a psychologických 

výzkumů.
1037

 

Jedním z polských filozofů, který se ve sporu Kuhna s Popperem odmítl postavit 

na stranu amerického historika vědy, byl Jerzy Kmita. Metodolog vědy z okruhu 

poznaňské školy již v polovině sedmdesátých let popíral, že by byl Kuhnův model bližší 

marxistickému modelu rozvoje vědy než Popperova koncepce.
1038

 Podobně se Kmita 

vyjádřil také ve své předmluvě k polskému vydání Popperovy Logiky vědeckého 

zkoumání z roku 1977
1039

 i ve své knize Szkice z teorii poznania naukowego [Nástin 

teorie vědeckého poznání].
1040

 Podle Kmity totiž byly v rozporu s marxismem obě 

koncepce (Kuhnova i Popperova), když rozvoj vědy není izolovaným procesem 

s vlastními zákonitostmi, ale zasahují do něho také společenské vlivy, včetně způsobu 

výroby.
1041

 Kmitu tak bylo možné zařadit, vedle Aliny Motycké, mezi největší Kuhnovy 

kritiky v Polsku. Jak však poznamenal Stefan Zamecki ve své recenzi na Kmitovu knihu 

Szkice z teorii poznania naukowego, nebylo na tom nic překvapivého, vzhledem k tomu, 

že Kmita byl obecně „odpůrcem metodologického individualismu“, a proto nemohl ve 

Struktuře vědeckých revolucí „nalézt nic zajímavého“.
1042
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Na konci osmdesátých let už dokonce nebylo nic neobvyklého na tom, pokud 

polští autoři hodnotili Poppera pozitivněji než Kuhna. Například Jacek Ganowicz 

explicitně tvrdil, že Popperova koncepce lépe než Kuhnův model vědy odpovídá 

„současnému stavu vědy“, neboť Popper zohledňuje oba hlavní apekty soudobé vědy: 

jednak absenci „stálých základů racionality vědy“ a jednak „nezpochybnitelný pokrok 

praxe“.
1043

 Nicméně i tak nebyla v Ganowiczových očích Popperova koncepce 

dokonalá: sice „reflektovala jistý stav věcí, který bylo možné pozorovat v současné 

vědě“, ale nedokázala tento stav racionálně vysvětlit.
1044

 

4.2.8 Osmdesátá léta: asimilace Kuhnovy koncepce 

Recepce Kuhna v Polsku osmdesátých let se již nesla ve znamení jistého skepticismu, 

opuštění původního nadšení a v neposlední řadě také analýz, proč se zrovna Kuhnovy 

koncepce vědy dočkaly tak širokého ohlasu. Již na začátku osmdesátých let Alina 

Motycka psala o tom, že je Struktura vědeckých revolucí „více populární než 

originální“,
1045

 Józef Niżnik pak konstatoval, že „neslýchaná popularita ,Struktury 

vědeckých revolucí‘ svědčí o tom, že se tato syntéza ukázala jako vydařená, stejně jako 

o tom, že byla potřebná“.
1046

 

Edmund Mokrzycki viděl hlavní příčinu Kuhnovy popularity v tom, že si Kuhn 

vybral takovou tezi, jejíž propagace vedla k „nezvykle lehkému vítězství“.
1047

 

Konkrétně se podle Mokrzyckého jednalo o tezi, že „metodologická teorie vědy podléhá 

konfrontaci se skutečností a že důležitou součástí skutečnosti, se kterou se musí 

metodolog vypořádat, je minulost vědy“.
1048

 Tato teze však zároveň zůstávala v rámci 

pozitivistického chápání vědy – Kuhnova kritika totiž podle Mokrzyckého (stejně jako 

podle Motycké) cílila na tradiční pojetí filozofie vědy, ale nikoliv na její programové 

předpoklady, které navíc samy tuto Kuhnovu tezi implikují.
1049

 Jinými slovy, Kuhn 

akceptoval tradiční pojetí filozofie vědy jak v epistemologické, tak také popisné rovině. 

Zpochybňoval pouze tradiční přesvědčení, že „filozofická rekonstrukce vědy vysvětluje 
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(skutečnou) praktiku bádání“.
1050

 Mokrzycki sice na jednu stranu uznal, že Kuhnovy 

práce jsou svým způsobem „revoluční“, jejich přelomovost však nespočívala v tom, jak 

se často uvádělo, že by Kuhn zavedl nové paradigma teorie poznání ve filozofii vědy, 

ale v tom, že začal systematicky pracovat s empirickým materiálem – zavedl tedy nový 

model výzkumného postupu. Mokrzycki proto vyzýval ke konfrontacím 

metodologických doktrín s empirickým materiálem v oblasti dějin vědy.
1051

 

Otázkou, proč se Kuhnova koncepce stala tak slavná i proč mohlo mnoho lidí 

„získat dokonce titul doktora parazitujíc na Kuhnových pracích“,
1052

 se zabýval i Stefan 

Zamecki. Podle něj to bylo zapříčiněno v prvé řadě tím, že si Kuhn jako téma vybral 

dějiny rozvoje vědy, které chtělo již před ním mnoho teoretiků vědy popsat jako určitý 

pravidelný proces. Jak konstatoval Zamecki, Kuhn „nejspíše vycítil vkus současných 

teoretiků vědy“ a snažil jim proto vyjít vstříc knihou, „kterou by téměř každý teoretik 

vědy mohl zkritizovat“.
1053

 Podle Zameckého tak Kuhn dopředu naplánoval dopad své 

knihy – doslova šel filozofům vědy „na ruku“. Nevědomky tak vytvořil tzv. 

neviditelnou univerzitu, kam mohl patřit každý, kdo se ke Kuhnově Struktuře jakkoliv 

vyjádřil, ať už pozitivně (vyznavači Kuhna jako idolu) či negativně. Výsledkem pak 

bylo velké množství odkazů na Kuhna v literatuře. Z této neviditelné univerzity se poté 

podle Zameckého postupně stávala „meta-vědecká sekta se všemi negativními důsledky 

charakteristickými pro uzavřené skupiny“.
1054

 

Zamecki se vedle snahy o vysvětlení úspěchu Kuhnovy Struktury vědeckých 

revolucí zaměřil také na některé dosud převládající interpretace této knihy. Tvrdil 

například, že rozšířená představa o tom, že Kuhnův model je zcela anti-kumulativní, je 

mylná, když „normální věda“ se i v Kuhnově pojetí vyvíjí kumulativně a pokud 

přijmeme navíc Kuhnovu tezi, že k vědeckým revolucím dochází jen zřídka, pak se 

musí věda, až na výjimky, vyvíjet právě kumulativně.
1055

 

Jedním z dalších polských autorů, který vyhodnotil Kuhnovo dílo z perspektivy 

osmdesátých let a tedy již s jistým časovým odstupem, byl Adam Grobler. Tento polský 

filozof, který mimo jiné srovnával názory Kuhna a Feyerabenda, se zaměřil na proměnu 

Kuhnovy koncepce od začátku šedesátých let až do současnosti („pozdní Kuhn“). 

Grobler dospěl k závěru, že se Kuhnovy pohledy od doby prvního vydání Struktury 

                                                 
1050

 Mokrzycki, „Między epistemologią a socjologią wiedzy“, 81. 
1051

 Mokrzycki, Filozofia nauki a socjologia, 50–51. 
1052

 Zamecki, „Jerzy Kmita, Szkice z teorii poznania naukowego“, 80. 
1053

 Zamecki, Pojęcie odkrycia naukowego a historia dziedziny nauki, 248. 
1054

 Ibid., 248–49. 
1055

 Ibid., 280. 



 

214 

 

vědeckých revolucí výrazně proměnily a přiblížily se spíše stanovisku jeho vlastních 

kritiků. Naopak Feyerabend zůstal ve svých názorech podle Groblera mnohem více 

konzistentní.
1056

 

Filozof vědy Kazimierz Jodkowski se pak v polovině osmdesátých let zamýšlel 

na stránkách katolicky zaměřeného časopisu Roczniki Filozoficzne nad Kuhnovým 

pojetím nesouměřitelnosti paradigmat. Jodkowski tuto tezi označil za „nejdiskutovanější 

prvek Kuhnovy koncepce“
1057

 a upozornil na to, že většina Kuhnových kritiků i 

stoupenců chápe jeho nesouměřitelnost paradigmat za prvé jako nesouměřitelnost 

jazykovou a za druhé jako absolutní přetržitost rozvoje vědy.
1058

 Podle Jodkowského se 

však již jednalo o překonanou tezi, přičemž se odkázal například na amerického 

teoretika vědy Geralda Doppelta, podle kterého nesouměřitelnost paradigmat 

nevycházela z odlišných jazyků, ale z odlišných „souborů problémů“.
1059

 Jodkowski se 

také ve svém článku vymezil proti tradičnímu vnímání Kuhnova modelu jako 

iracionálního.
1060

 

Na konci osmdesátých let se na pořad dne také vrátila otázka, kterou si 

Eugeniusz Olszewski kladl již v první polovině šedesátých let: Je možné Kuhnova 

paradigmata využít i při studiu společenských věd? Například Stefan Amsterdamski již 

ve svém doslovu k polskému překladu Struktury vědeckých revolucí zpochybnil názor, 

že humanitní vědy mohou vůbec kdy vejít do stádia paradigmatu. Podle 

Amsterdamského se totiž humanitní a společenské vědy podobají spíše 

předparadigmatické fázi přírodních věd.
1061

 To však neznamenalo, že by polští autoři 

zcela rezignovali na aplikaci Kuhnova modelu pro bádání humanitních či společenských 

věd. Jan Pomorski se tak například snažil aplikovat paradigmata na dějiny evropské 

historiografie, přičemž definoval tři hlavní paradigmata: marxistickou historiografii, 

„Sozialgeschichte“ a francouzskou školu Annales. V rámci současné americké 

historiografie pak odlišoval následující paradigmata: social science history, 

psychologické dějiny, kvantitativní dějiny, nové politické dějiny, family history a 

etnohistorii.
1062

 V polovině devadesátých let pak Pomorski vydal knihu, ve které přímo 
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aplikoval teorii paradigmatu na historiografii.
1063

 Zde se Pomorski věnoval nejen tomu, 

jak se Kuhnova koncepce promítla do světové historiografie, ale zaměřil se také na její 

recepci mezi polskými historiky. V tomto ohledu vyzdvihnul zejména práci Teoria 

wiedzy historycznej [Teorie historické vědy] Jerzyho Topolského z roku 1983.
1064

 

Ačkoliv se zde Topolski na Kuhna odvolával pouze na dvou místech a spíše náhodně, 

podle Pomorského jsou problémy, které Topolski v této knize rozebíral, „vskutku 

kuhnovské“.
1065

 A jak Pomorski uvedl dále, na rozdíl od Kuhna Topolski správně tvrdil, 

že „může existovat více různých paradigmat historického bádání a ne vždy musí rozvoj 

historiografie směřovat jen k jednomu univerzálnímu paradigmatu“.
1066

 Pomorského 

později napodobil také Gwidon Zalejko, který v první polovině devadesátých let za 

pomoci Kuhnova konceptu paradigmatu analyzoval sovětskou poválečnou 

historiografii.
1067

 

V neposlední řadě pak byl jedním ze znaků „asimilace“ Kuhnových myšlenek a 

zejména jeho Struktury vědeckých revolucí fakt, že se někteří polští autoři začali 

v osmdesátých letech zabývat nejen samotným Kuhnovým dílem, ale z perspektivy 

odstupu dvou desetiletí také i tím, jak byly Kuhnovy koncepce v Polsku přijaty. Paweł 

J. Smoczyński tak v polovině osmdesátých let o Struktuře vědeckých revolucí mohl 

napsat, že její vliv na vědeckou kulturu v Polsku byl „okamžitý“ a „účinný“, když se 

nejen filozofové hned začali zajímat o „status i osobitost svých disciplín“ či o 

„oprávněnost poznávacích procedur“.
1068

 Kuhnovy knihy navíc v Polsku vedly ke 

zvýšenému zájmu o problematiku filozofie vědy, který se podle Smoczyńského ukázal 

jako trvalý. Vidět to bylo podle něj na příkladu „dynamického nárůstu publikací 

z oblasti filozofie vědy“ i na „nárůstu překladů zejména z literatury anglosaského 

původu (Quine, Wittgenstein, Carnap, Nagel, Popper a v poslední době 

Feyerabend)“.
1069

 Podobně Jerzy Antoniewicz při bilanci dvaceti let vydávání časopisu 

Zagadnienia Naukoznawstwa konstatoval, že se na stránkách tohoto časopisu 
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objevovalo mnoho článků i recenzí věnovaných tzv. historické škole teorie poznání, 

tedy pracím T. S. Kuhna, P. Feyerabenda, S. Toulmina a dalším.
1070

 

Fáze asimilace se však do velké míry týkala pouze filozofické komunity. 

V Polsku se totiž ke Kuhnovi vyjadřovali především metodologové a filozofové vědy, 

zatímco polské historiky vědy (a především pak historiky přírodních věd) Kuhn tolik 

neoslovoval. Tohoto fenoménu si na konci osmdesátých povšimnul mimo jiné Stefan 

Zamecki. Podle něj se historici přírodních věd z jemu neznámých důvodů nechtěli ke 

Kuhnovi vůbec vyjadřovat, což však dle něj nebylo správné, zejména s ohledem na 

světovou i polskou proslulost jeho koncepce.
1071

 Podle Zameckého totiž byl mezi 

polskými historiky vědy slabý zájem o otázky filozofie vědy a vice versa – polští 

filozofové vědy se málo zajímali o dějiny vědy. Podle Zameckého se jednalo o důsledek 

faktu, že se polští filozofové i historici vědy jen málo věnovali teoretickým otázkám 

spojeným s jejich vlastními disciplínami.
1072

 Kromě Zameckého na tento fakt poukázali 

například také historik historiografii Jan Pomorski, historici medicíny Tadeusz Srogosz 

a Zbigniew Jastrzębowski či sociolog Jerzy Szacki.
1073

 

Ačkoliv polští historici vědy nevěnovali Kuhnovi většinou příliš velkou 

pozornost (nelze však opomenout již zmíněného Eugeniusze Olszewského, de facto 

prvního propagátora Kuhna v Polsku) a na rozdíl od filozofů vědy se nepouštěli do 

hlubších analýz jeho myšlenek, dějiny medicíny v tomto ohledu představovaly určitou 

výjimku. Podle Bożeny Płonky-Syrocké se totiž v osmdesátých letech začal úzký okruh 

polských historiků medicíny zajímat právě o Kuhnovy práce (ve světě se však články o 

Kuhnovi začaly objevovat v časopisech věnovaných dějinám medicíny již od konce 

šedesátých let).
1074

 Výsledkem tohoto zájmu pak byl v roce 1990 článek v časopise 

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, ve kterém Z. Jastrzębowski a T. Srogosz 

analyzovali koncepce L. Flecka a T. Kuhna a zamýšleli se nad jejich možným využitím 

v dějinách medicíny.
1075

 Nicméně podle Jaromira Jeszkeho se ani tento text nestal 

„počátkem diskusí o možnostech využití zmíněných koncepcí na poli dějin lékařských 

věd“.
1076
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Stefan Zamecki sice kritizoval historiky vědy za jejich ignorování Kuhnovy 

koncepce, stejně tak ale vyčítal filozofům vědy pravý opak – že svým přehnaným 

zájmem z Kuhna učinili modlu. Již na začátku osmdesátých let Zamecki poměrně ostře 

vystupoval proti uctívání Kuhna jako novátorského autora: Kuhn totiž podle Zameckého 

zdaleka nebyl první, kdo kladl důraz na roli mimovědeckých faktorů v rozvoji vědy.
1077

 

To však nebránilo některým teoretikům vědy, aby ho jako idol nadále uctívali, „i kdyby 

to byl jen idol uměle udržovaný při životě“.
1078

 Proto viděl Stefan Zamecki 

v Kuhnových pracích cosi „zlověstného“, což bylo podpořeno ještě tím, že bylo možné 

u Kuhna nalézt určitý „anarchismus“ ve filozofickém pojetí dějin vědy.
1079

 Podle 

Zameckého se tak stala Kuhnova koncepce populární zejména mezi těmi filozofy vědy, 

kteří neznali důkladně dějiny vědy. Těmto filozofům se pak podařilo vytvořit 

z Thomase Kuhna autoritu na filozofii vědy, ačkoliv Kuhn byl především historikem 

vědy.
1080

 

V téže době s podobnou mírou kritičnosti zpětně reflektoval recepci Kuhnových 

myšlenek v polském prostředí také filozof Wacław Mejbaum. V recenzi na knihu Polish 

Essays in the Philosophy of the Natural Sciences vydanou v roce 1981 v rámci edice 

„Boston Studies in the Philosophy of Science“
1081

 si Mejbaum posteskl nad obecnějším 

trendem soudobé filozofie, kdy se namísto vymýšlení nových teorií a přístupů stále více 

„filozofů“ zabývá popisem a analýzou jiných osobností. Podobně to podle něj dopadlo 

také s Thomasem Kuhnem: místo toho, aby se polští autoři jeho pracemi inspirovali a 

využívali jeho myšlenky k bádání nových témat (například obratů, které v chemii učinil 

Pauling, ve fyzice Dirac a v biologii Watson), začali stále dokola rozebírat jenom 

Kuhnovy texty (vrhali se na ně, podle Mejbauma, „jako sup na zdechlinu“).
1082

 Jak 

Mejbaum dále uvedl, nevadilo mu na tom ani tak to, že se takový jev stává všeobecně 
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rozšířeným, jako spíše fakt, že už to u nikoho nevyvolává sebemenší pohoršení.
1083

 

Mejbaum uvedl též jiný příklad tohoto jevu: v případě studia konvencionalismu už 

autory nezajímalo, jaká je role konvence ve vědeckém poznání, ale pouze to, jaký užitek 

měli ze slova „konvence“ Poincaré, Popper či Ajdukiewicz.
1084

 Podle Mejbauma bylo 

chybou polských filozofů také to, že se bezhlavě všichni přiklonili k tradici 

hypotetismu, u jejíž počátků stál Popper, a kterou dále rozvíjeli například Kuhn a 

Feyerabend. Mejbaum přirovnal tento fenomén k situaci, kdy venkovan přijde do 

velkého města, zamiluje se zde do nejvyhlášenější kurtizány a „neuvažuje ani na chvíli 

o tom, že by se lépe zorientoval v situaci na trhu a vybral si dle svého společenského 

postavení“.
1085

 Podle Mejbauma to bylo způsobeno také tím, že Popper a další výše 

zmínění autoři se četli, na rozdíl třeba od pozdního Carnapa či Stegmüllera, poměrně 

snadno.
1086

 

4.3 Recepce díla Thomase Kuhna v Československu 

4.3.1 První ohlasy české: Kuhn „v jistém smyslu sympatický“ 

První fázi české recepce díla Thomase Kuhna lze časově zařadit na začátek 

sedmdesátých let, tedy zhruba o deset let později než v polském případě. Do té doby 

byly v Československu zmínky o Kuhnovi spíše jen sporadické. Bibliografický záznam 

Struktury vědeckých revolucí včetně odkazu na recenzi v časopise Nature
1087

 se 

například objevil v „Informačním zpravodaji – Přehledu vybrané literatury z oblasti 

řízení, plánování a organizace výzkumu“, který vydalo v květnu 1966 Dokumentační 

oddělení Ústavu plánování vědy ČSAV.
1088

 Stručná anotace na Strukturu vědeckých 

revolucí od Ludvíka Tošenovského pak byla publikována ve Sborníku prací Filosofické 

fakulty Brněnské univerzity v roce 1968.
1089

 

V témže roce se zmínka o Kuhnovi objevila také v časopise Dějiny věd a 

techniky. V recenzi na třetí číslo polského Organonu z roku 1966 se totiž Luboš Nový 

zmínil o Kuhnovi v souvislosti se dvěma články. V komentáři na příspěvek J. Agassiho 

„Revolutions in Science, Occasional or Permanent?“ Nový konstatoval, že Agassi 
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„bojuje např. proti ztotožnění revoluce ve vědě s probojováním vědeckého pohledu 

(tedy i proti teorii Kuhnově)“, přičemž se na Kuhnovo první vydání Struktury vědeckých 

revolucí v recenzi přímo odkázal. K příspěvku L. Kuznického „On the Development of 

the Greatest Unifying Theories in Biology“ pak Nový mimo jiné poznamenal, že 

Kuznicki „v podstatě jen aplikuje Kuhnovy these o paradigmatech a normální vědě na 

vývoj biologie 19. století (…) čímž se snaží doplnit Kuhnovu jednostrannou 

argumentaci z exaktních věd“.
1090

 Z tohoto příkladu by se sice dalo usuzovat, že historik 

vědy Luboš Nový pravděpodobně v roce 1968 disponoval základní znalostí Kuhna a 

také to, že tato znalost mohla v jeho případě do velké míry vycházet z polských zdrojů, 

na druhou stranu sám Nový si v recenzi postěžoval, že polské periodikum Organon „je 

u nás tak málo známé a skoro nepřístupné, ačkoliv přílivu literatury z Polska nestojí 

v cestě žádné zábrany“.
1091

 S jistotou však můžeme říci, že čeští historici vědy zcela 

neignorovali Kuhnovu nejslavnější práci. Nejen, že se v úplně prvním čísle Dějin věd a 

techniky v roce 1968 o Kuhnovi psalo, ale právě na stránkách tohoto časopisu se pak 

Kuhnovo jméno ještě několikrát vyskytlo. V roce 1976 například časopis formou krátké 

zprávy (anotace) informoval o vydání ruského překladu Struktury vědeckých 

revolucí.
1092

 

Je nutné zmínit, že již na samém počátku české (i obecně československé) 

recepce Kuhna bylo možné vysledovat vliv sovětských autorů. Ilustruje to například 

konferenční příspěvek „Revoluce ve vědě a změny v základech vědeckého myšlení“ 

filozofa Jindřicha Zeleného z 13. Mezinárodního kongresu dějin věd v Moskvě. Na 

kongrese, který se konal v srpnu 1971, totiž Zelený mimo jiné uvedl, že Kuhnova 

koncepce sice posloužila jako impuls k diskusím o vývoji vědy, nicméně nedosahovala 

kvalit konceptu vědeckých revolucí sovětského filozofa B. M. Kedrova.
1093

 Přihlášení 

se k odkazu sovětských autorů pak bylo tradičním československým přístupem po celá 

sedmdesátá i osmdesátá léta. 

Prvním českým autorem, který se Kuhnem začal zabývat poněkud 

„systematičtěji“, byl metodolog vědy František Čížek – filozof, který na vědu nahlížel 

výlučně prizmatem marxisticko-leninské ideologie, a kterého bylo možné označit za 

modelového reprezentanta stranické vědy. V Čížkových pracích nalezneme kuhnovské 
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myšlenky již na konci šedesátých let, nikoliv ovšem s explicitním odkazem na Kuhna, a 

to dokonce ani tam, kdy by se zmínění amerického autora očekávalo. Například v práci 

Filosofie, metodologie, věda z roku 1969 napsané kolektivem vedeným právě Čížkem 

se píše o tom, jak v polovině 19. století měření planet neodpovídalo závěrům 

newtonovské mechaniky, neboť do výsledků měření zasahovala dosud neznámá planeta 

Neptun. Závěrem k tomuto příkladu z historie je vskutku kuhnovské shrnutí: 

„Interpretace známých fakt se mění se změnou teorie, tzn. že známá pozorování, měření 

se jinak chápou, vykládají, stávají se ,novým faktem‘. Např. zvláštnosti pohybu planety 

Merkur se zcela jinak vykládaly na základě klasické mechaniky a na základě teorie 

relativity. Zavedením nové teorie se mění v jazyku vědy nejen struktura, ale také 

význam termínů a význam výpovědí…“.
1094

 Velmi pravděpodobně se jedná o text přímo 

z pera Františka Čížka, neboť téměř identická pasáž se pak objevila i o pět let později 

v monografii Teorie a empirie, jejímž autorem byl právě Čížek.
1095

 

Podobné kuhnovské myšlenky „bez Kuhna“ bylo možné nalézt mimo jiné 

v publikaci Člověk – věda – technika z roku 1973 napsané kolektivem sovětských a 

československých autorů. V souvislosti se vznikem koncepce vědeckotechnické 

revoluce zde totiž byla zdůrazněna role revolucí ve vývoji vědy, když „v takových 

obdobích docházelo k podstatnému přelomu v obecném přístupu ke zkoumání a výkladu 

přírodních a společenských jevů, k přelomu celého způsobu myšlení a k přechodu od 

jednoho obrazu světa k jinému“.
1096

 

Ve výše zmíněné Čížkově knize Teorie a empirie byl pak poprvé také explicitně 

zmíněn Kuhn a jeho Struktura vědeckých revolucí. Čížek v jedné poznámce pod čarou 

dodal k otázce novopozitivismu, že jeho vývoj „je dnes spojen spíše se jmény T. Kuhna, 

I. Lakatose, P. Feyerabenda, S. Toulmina aj., kteří kladou důraz na historický přístup 

k analýze vědeckého poznání“, přičemž se zde Čížek odkázal na článek V. A. 

Lektorského z časopisu Voprosy filosofii.
1097

 Sovětské vlivy tak byly v případě Čížkovy 

recepce Kuhna zřejmě zásadní. O nějakých sto padesát stran dále se v Čížkově Teorii a 

empirii Kuhnovo jméno objevuje podruhé, znovu však pouze v poznámce pod čarou. 
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K pasáži o změnách ve vědeckých teoriích
1098

 Čížek totiž dodal, že „tato obecná 

dialektická zákonitost je tak evidentní, že je nyní uznávána i některými nemarxistickými 

autory“ a konkrétně pak uvedl T. Kuhna a The Structure of Scientific Revolutions, ve 

které se uvádí, že „proces změny a vývoje vědeckých teorií je revoluční proces 

odstraňování staré teorie a stanovení teorie nové“.
1099

 Do třetice a opět jen v poznámce 

pod čarou se Kuhnovo jméno objevuje v souvislosti se změnou logiky při přechodu od 

jedné teorie ke druhé. Čížek se zmínil o západních debatách o nesouměřitelnosti 

vědeckých teorií a dodal k tomu, že „ze skutečnosti, že různé teorie používají různou 

terminologii, různý jazyk a často i jinou logiku, vyvozují někteří autoři (T. S. Kuhn, P. 

Feyerabend) nemožnost překladu nebo i srovnání dvou různých teorií, protože prý 

neexistuje neutrální jazyk, který by plnil funkci ,prostředníka‘ mezi nimi“.
1100

 Čížek 

zároveň tento postoj kritizoval, neboť údajně neodpovídal marxistickému hledisku, 

podle kterého „překlad z jazyka jedné teorie do druhé je možný, i když není vždy 

adekvátní“ a přistoupením na Kuhnovy a Feyerabendovy teze by se navíc muselo dospět 

ke stanovisku „jakéhosi pluralistického agnosticismu“.
1101

 

František Čížek však nezůstal u pouhé recepce Kuhna „pod čarou“ a ještě téhož 

roku si tak mohli českoslovenští čtenáři přečíst další dva Čížkovy články (jeden z nich 

ve spoluautorství s Břetislavem Fajkusem), ve kterých se věnoval Kuhnovi již mnohem 

více – Kuhnova Struktura vědeckých revolucí se dokonce stala hlavním tématem obou 

statí. V časopise Dějiny věd a techniky vyšel článek Františka Čížka a Břetislava 

Fajkuse „Charakter vědeckých revolucí“, který byl napsán na základě referátu 

předneseného v rámci teoretického semináře Československé společnosti pro dějiny 

vědy a techniky v dubnu 1974. Téměř současně byl publikován také Čížkův článek 

„K otázce povahy vývoje vědy“ ve Filosofickém časopisu. Oba články mají také mnoho 

společného – předně obsahují poměrně zevrubný popis Kuhnova modelu vývoje vědy, 

tak jak jej americký historik vědy nastínil právě ve Struktuře vědeckých revolucí. 
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V obou článcích zároveň Čížek vychází z teze, že Struktura vědeckých revolucí je 

„významná publikace“, o které se v odborné literatuře hodně diskutuje.
1102

 

V obou statích se objevuje také klasická kritika Kuhnova modelu známá i 

z okruhu západních filozofů vědy, jako například mnohovýznamovost pojmu 

paradigma,
1103

 nesouměřitelnost vědeckých teorií (paradigmat),
1104

 či iracionalismus.
1105

 

Za jednu z hlavních slabin Kuhnova modelu vývoje vědy Čížek označil nedostatečné 

vysvětlení procesu přechodu od jednoho paradigmatu ke druhému. Kuhn se totiž podle 

Čížka orientoval pouze na psychologické a sociologické otázky a zcela rezignoval na 

metodologické či teoretické postihnutí této změny. Kuhnova koncepce jako celek tak 

byla podle Čížka spíše „psychologií či mikrosociologií chování jednotlivých vědeckých 

skupin“ bez obecných metodologických závěrů,
1106

 ačkoliv to byl mimo jiné právě i 

Kuhnův poukaz na „sociálně psychologickou podmíněnost vědeckého poznání“, který 

Čížek ocenil jako „v podstatě pozitivní tendenci“.
1107

 Pro Čížka tak byla Kuhnova 

koncepce na jednu stranu sice „daleka od souladu s reálnou vědeckou prací a s reálnými 

dějinami vědy“
1108

 a měla mnoho „závažných slabin a nedostatků“,
1109

 na stranu druhou 

však bylo možné na ní ocenit také některé pozitivní aspekty. Vedle zmíněného sociálně-

psychologického přístupu se podle Čížka jednalo o nastolení dalších filozoficko-

metodologických otázek souvisejících s teorií a dějinami vědy, jako například Kuhnův 

pojem paradigma, historický přístup apod. Ze své marxistické perspektivy pak Čížek 

ocenil také Kuhnovu kritiku „jednostranného indukcionismu“ a neopozitivistického 

přístupu spočívající v popření existence neutrálního observačního jazyka i v odmítnutí 

verifikačního a falsifikačního přístupu.
1110

 Ocenění si „z marxistického hlediska“ 

zasloužilo také Kuhnovo odmítnutí extrémního kumulativismu – názor „v jistém smyslu 

sympatický“, i když podle Čížka nemohla být Kuhnova nesouměřitelnost vědeckých 

teorií východiskem k analyzování vědeckých revolucí.
1111

 

Klady Kuhnova modelu tak v Čížkově pojetí vyplývaly zejména z kontextu 

údajně upadající buržoazní filozofie vědy – Kuhnova koncepce totiž měla být 
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především reakcí na neopozitivismus v západní filozofii a metodologii vědy.
1112

 

Nicméně tato Kuhnova reakce na neopozitivismus neměla být zdaleka originální, neboť 

Čížek neopomněl připomenout, že „přístupy, které Kuhnova koncepce prosazuje a které 

se jeví v angloamerické literatuře jako radikálně nová orientace (historická analýza 

poznání, vztah filosofického a speciálně vědeckého myšlení, jednota empirického 

popisu a teoretického vysvětlování, pokus o interpretaci dějin vědy jako procesu 

kvalitativních změn a skoků apod.), jsou již v marxistické literatuře delší dobu 

rozpracovávány, ovšem v podstatě jiném světonázorovém kontextu“.
1113

 

Z obou textů je pak patrný vliv především sovětských autorů. Sám Čížek 

explicitně zmiňuje práce V. A. Lektorského, N. I. Rodného, S. N. Smirnova, S. B. 

Krimského a V. M. Legostajeva. Z polských autorů Čížek uvádí pouze jeden článek S. 

Amsterdamského (v textu je navíc jeho jméno poruštěné jako „Amsterdamskij“).
1114

 Ze 

západních prací se Čížek odkazuje na sborník Criticism and the Growth of 

Knowledge,
1115

 dále na známou recenzi na Strukturu vědeckých revolucí od D. 

Shapereho
1116

 a také na sborník The Structure of Scientific Theories.
1117

 Ve svých 

textech Čížek vychází z amerického vydání Struktury vědeckých revolucí z roku 1970 

(tedy včetně Kuhnova dodatku z roku 1969),
1118

 a nikoliv z vydání polského z roku 

1968, které tak není v textu zmíněno. O tom, že Čížek využíval skutečně americké 

vydání, svědčí i fakt, že na několika místech uvádí i originální (anglickou) verzi 

Kuhnových pojmů. 

Zdá se, že rok 1973 byl v Československu skutečně boomem (ve srovnání 

s předchozími lety, nikoliv ovšem ve srovnání s Polskem), co se týče zmínek o Kuhnovi 

v oficiální filozofické produkci. Kromě toho pokračoval zájem o Kuhna i v prostředí 

českých historiků vědy. Bylo to totiž také právě v roce 1973, kdy se v Dějinách věd a 

techniky o Kuhnovi opět zmínil Luboš Nový. V článku „Teoretické a metodologické 
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tendence v dějinách přírodních věd“ totiž připomněl kritiky tzv. popisných prací 

„kladoucí si za cíl jen uspořádat na sebe navazující objevy v daném oboru tak, aby byl 

rekonstruován a pouze popisován vývoj, jak se skutečně děl“.
1119

 A právě v této 

souvislosti se Nový odkazuje vedle známé Agassiho studie Towards an Historiography 

of Science
1120

 také na Thomase Kuhna a jeho Strukturu vědeckých revolucí, konkrétně 

pak na americké vydání z roku 1962 (Kuhna cituje ovšem podle druhého vydání této 

knihy z roku 1963).
1121

 

4.3.2 První ohlasy slovenské: kuhnovská koncepce V. Filkorna 

Jedním z prvních autorů, kteří věnovali větší pozornost Kuhnovým koncepcím na 

Slovensku, byl filozof Milan Zigo. Ve svém článku „Prvky novej vedy a novej metódy 

v Kopernikovom diele“, který vyšel v roce 1973 ve Filozofii, zmínil Kuhna a jeho práci 

Koperníkovská revoluce
1122

 (Zigo pasoval Kuhna do role „jednoho z dnešních 

nejlepších znalců kopernikovského obratu“
1123

), necitoval však ještě Strukturu 

vědeckých revolucí. Pro srovnání je zajímavé uvést, že v témže roce vyšel o 

Koperníkovi článek též v populárním Vesmíru od logika Otakara Zicha nazvaný 

„Mikuláš Koperník a současnost“. Ačkoliv se v textu objevil kuhnovský pojem 

„kopernikánský obrat“ a ačkoliv autor citoval Bernarda Russella a odkázal k jeho (dnes 

bychom řekli kuhnovskému) srovnání Koperníka s Einsteinem, Kuhnovo jméno se 

v článku nevyskytlo vůbec.
1124

 

Ve slovenské Filozofii z roku 1973, ve stejném čísle, ve kterém byl publikován 

zmíněný Zigův článek o Koperníkovi, se poprvé (přinejmenším v rámci tohoto 

časopisu) objevil rovněž odkaz přímo na Strukturu vědeckých revolucí. Odkázal se na ni 

v článku „Semislabý a historický aspekt vedeckej metody“ filozof a metodolog vědy 

Vojtech Filkorn. Ve Filkornově koncepci semislabého a historického aspektu bylo totiž 

možné nalézt mnohé analogie právě s Kuhnovou Strukturou vědeckých revolucí. Za 

prvé Filkorn, podobně jako Kuhn, vystupoval proti klasickému kumulativnímu pojetí 

dějin vědy, když tvrdil, že „růst vědy není tvořen jen mechanickým kumulováním 

poznatků do šířky a do podrobností (…) Růst vědy je v prvé řadě tvořen vznikem a 
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rozvíjením nových hledisek a nových způsobů chápání reality“.
1125

 Za druhé Filkorn 

kladl, stejně jako Kuhn, důraz na revoluční aspekt vývoje vědy. Podle Filkorna byl totiž 

růst vědy „nejen evoluční, ale také revoluční“, protože „nová hlediska a způsoby 

implikují nové možnosti získávání poznatků, nové způsoby pozorování, sbírání a 

analyzování faktů, nové způsoby zevšeobecnění, dedukování, nové formy zákonů“.
1126

 

Analogii mezi Kuhnovou a Filkornovou koncepcí představoval také podobný náhled na 

změny, které provázejí nástup nové teorie. Podle Filkorna si totiž nové hledisko vytváří 

„přiměřenou jazykovou, pojmovou, metodologickou aparaturu, často i své vlastní 

kritéria vědeckosti, novou strukturu vědy a její přiměřenou novou metodu s vlastní 

taktikou a cíli“.
1127

 Namísto Kuhnova pojmu „paradigma“ však Filkorn pracoval 

s konceptem „epochy“, který však v mnohém připomínal právě Kuhnem proslavené 

paradigma: „S pojmem nového hlediska je úzce spjatý pojem epochy. Každé nové 

hledisko určuje novou epochu (…) Epocha jednotlivé vědy je určená jednotným 

hlediskem a strategií jejího budování, která proniká celou vědou a ovlivňuje její rozvoj. 

(…) Nová epocha není zpřesněním, doplněním a mechanickým obohacením epochy 

staré, stejně jako obraz, který nová epocha vytváří, není zpřesněním starého obrazu. 

Této okolnosti si všimneme na vztahu mezi Newtonovou fyzikou a relativistickou 

fyzikou.“
1128

 

O zjevných analogiích mezi Filkornovou a Kuhnovou koncepcí svědčí i to, že si 

jich později všímali i jiní slovenští autoři. Například Ľuboslav Doval se ve svém článku 

„Kuhnova teória vedy“ otištěném v časopise Filozofia v roce 1987 věnoval mimo jiné 

právě srovnání těchto dvou koncepcí. Doval se v článku odkazoval na zmíněný 

Filkornův článek „Semislabý a historický aspekt vedeckej metódy“
1129

 a tvrdil, že 

Filkorn dospěl k podobným myšlenkám jako Kuhn, když jeho teorie o silné a semislabé 

metodě vědeckého poznání odpovídá Kuhnově konceptu normální vědy.
1130

 

Nedlouho po publikaci Dovalova článku se srovnáním Kuhnovy a Filkornovy 

koncepce zabýval také Jozef Viceník. Filkornův model, stejně jako Kuhnův, byl podle 

Viceníka cyklický, přičemž Filkorn rozlišoval tři základní fáze vývojového cyklu: 

počáteční fázi vědy (nejasnosti, problémy, hypotézy a jejich redukce), stabilizovanou 

                                                 
1125

 Vojtech Filkorn, „Semislabý a historický aspekt vedeckej metody“, Filozofia 28, č. 3 (1973): 240. 
1126

 Ibid. 
1127

 Ibid. 
1128

 Ibid., 240–41; zde se pak Filkorn v poznámce odkazuje právě na Kuhnovu Strukturu vědeckých 

revolucí. 
1129

 Srov. Vojtech Filkorn, „Semislabý a historický aspekt vedeckej metody“, Filozofia 28, č. 3 (1973): 

231–45. 
1130

 Ľuboslav Doval, „Kuhnova teória vedy“, Filozofia 42, č. 1 (1987): 114. 



 

226 

 

fázi vědy (rozpracování hypotéz či teorií) a nakonec krizovou fázi vědy (vznik nových 

nejasností). Krizová fáze měla být zároveň „východiskem“ počáteční fáze druhé 

etapy.
1131

 Podle Viceníka se však Filkornův model lišil od Kuhnovy koncepce 

„důsledným uznáním kontinuity a diskontinuity ve vývoji vědeckého poznání“ a také 

tím, že se ve své analýze vědeckého poznání Filkorn nezaměřoval na sociálně-

psychologické vlivy.
1132

 

4.3.3 Osmdesátá léta: (ne)asimilace 

Zpětná reflexe Kuhnovy recepce prizmatem, typickým pro polská osmdesátá léta, se 

v Československu neobjevila a ani objevit nemohla. Především československá recepce 

Kuhna nedošla ani v osmdesátých letech do této pokročilé fáze asimilace a za druhé se 

Kuhn v Československu zdaleka nestal takovým „idolem“, jako se mu to podařilo 

v Polsku. Proto v Československu nelze jednoznačně definovat osmdesátá léta ani jako 

fázi asimilace Kuhnovy koncepce – tedy závěrečnou fázi její recepce, ani jako některou 

z předchozích dvou etap (selekce, transformace), neboť periodizace recepce se lišila 

autor od autora. Obecně se ale v osmdesátých letech začala objevovat tvrzení, že 

Kuhnova koncepce je již „klasická“
1133

 či že byla od doby prvního vydání Struktury 

vědeckých revolucí již „provedena celé řada kritických analýz (…) a její základní 

principy jsou dnes dobře známy nejen v kapitalistických, ale i socialistických 

zemích“.
1134

 Historička umění Anděla Horová pak „již“ v roce 1983 o Struktuře 

vědeckých revolucí („snad nejznámější, vlivné a velmi kritizované práce o dějinách 

vědy“
1135

) napsala, že „Kuhnově modelu vývoje vědeckých teorií byla u nás 

[v Československu] ostatně věnována řada zasvěcených výkladů a kritik“ a že již opadla 

vlna „mimořádné popularity“ Struktury vědeckých revolucí na Západě, což mělo za 

následek „věcnější tón všech diskusí“.
1136

 V osmdesátých letech se také v textech 

slovenských i českých autorů již běžně hovořilo o tom, že historická škola, jejíž 

reprezentanti vedle Kuhna byli například P. K. Feyerabend, I. Lakatos, J. Agassi, S. 

                                                 
1131

 Jozef Viceník, Spory o charakter metodológie vied (Bratislava: Pravda, 1988), 355–56. 
1132

 Ibid., 356. 
1133

 Zátka, „Problém rozvoje vědy v soudobé buržoazní filozofii“, 798. 
1134

 Karel Stejskal, „Sociální podmíněnost vědecké tvorby. K některým přístupům v oblasti sociologie 

vědy“, Sociologický časopis 24, č. 1 (1988): 34. 
1135

 Anděla Horová, „Kniha o dějinách vědy“, Estetika 20, č. 3 (1983): 190. 
1136

 Ibid. 
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Toulmin, N. R. Hanson či M. Polanyi, a která byla v šedesátých a sedmdesátých letech 

velmi vlivná a oblíbená, je již na ústupu.
1137

 

Osmdesátá léta byla v Československu také jednoznačně pokračováním 

rostoucího zájmu o Kuhnovu koncepci. Předně byl v roce 1982 v Bratislavě vydán 

slovenský překlad Kuhnovy Struktury vědeckých revolucí s úvodní studií od Jozefa 

Viceníka.
1138

 Také Viceník ve svém úvodu již hodnotil Kuhnovu popularitu s odstupem 

– časově ji zařadil právě do sedmdesátých let, neboť v souvislosti s krizí buržoazní 

metodologie vědy mělo být již zřejmé, že Kuhnovy teze, stejně jako všechny ostatní 

západní metodologické koncepce od pozitivismu po historickou školu, se ukázaly jako 

neschopné zachytit aktuální přeměny vědy v období vědeckotechnické revoluce.
1139

 

Slovenský překlad Struktury vědeckých revolucí tak neměl za cíl inspirovat, ale spíše se 

„vypořádat“ s Kuhnem coby se známým a v minulosti populárním autorem, který 

ovšem ještě nedošel tam, kam již dospěli marxističtí metodologové vědy. Je potřeba si 

také uvědomit, že k vydání tohoto překladu nedošlo zčista jasna, ale do velké míry bylo 

umožněno právě uvolněnější atmosférou osmdesátých let na Slovensku. V tomto 

kontextu mírné liberalizace zde mohla totiž vyjít nejen Struktura vědeckých revolucí, ale 

také například knihy M. Webera, W. Diltheye, L. Wittgensteina, G. Bachelarda, E. 

Cassirera, E. Panofského, E. Gombricha, P. Frencastela a v neposlední řadě také 

Foucaultovy Slova a věci.
1140

 

Vedle vydání slovenského překladu Struktury vědeckých revolucí v roce 1982 se 

objevilo i více článků, ve kterých byl Kuhn jedním z hlavních témat (ne-li tématem 

hlavním). Tento trend bylo možné vysledovat především ve Filosofickém časopise. 

Právě zde byly totiž otištěny dva články Vlastimila Zátky zabývající se více či méně 

Kuhnem,
1141

 dále článek od Zuzany Parusníkové o metodologickém sporu Kuhn – 

                                                 
1137

 Jozef Viceník a Václav Černík, „Súčasné problémy vývinu vedeckých teorií“, In Metodologické 

problémy vývinu vedeckých teorií, 5. 
1138

 Thomas S. Kuhn, Štruktúra vedeckých revolúcií (Bratislava: Pravda, 1982). Knihu přeložila 

z anglického originálu Ľubice Valentová a vyšla v nákladu 3000 výtisků. 
1139

 Jozef Viceník, „Thomas S. Kuhn a jeho koncepcia vývinu vedy“, in Thomas S. Kuhn Štruktúra 

vedeckých revolúcií (Bratislava: Pravda, 1982), 5. 
1140

 Srov. Josef Válka, „Nejen 60. léta“, In Cahiers du CEFRES, č. 29, Francouzská inspirace pro 

společenské vědy v českých zemích, eds. Pavla Horská, Martin Nodl a Antonín Kostlán, 

http://www.cefres.cz/IMG/pdf/valka_2003_nejen_60_leta.pdf (staženo 29. října 2014). Srov. též Kocka, 

„K osudom našej filozofie v rokov 1970–1990“, 674. 
1141

 Vlastimil Zátka, „Problém rozvoje vědy v soudobé buržoazní filozofii“, Filosofický časopis 29, č. 5 

(1981): 795–808; Vlastimil Zátka, „Apriorie Kuhnova pojetí ,historizace‘ vědeckého poznání“, 

Filosofický časopis 31, č. 3 (1983): 426–32. Je zajímavé, že v prvně zmíněném článku se Zátka zabýval 

také otázkou, „jak vlastně chápat rozvoj poznání ve společenských vědách“ a odkazoval se mimo jiné i na 

západní autory, kteří se snažili využít Kuhnův model pro společenské vědy. 
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Popper
1142

 i několik dalších článků, ve kterých byl Kuhn zmíněn.
1143

 Ve slovenské 

Filozofii se pak podobné články objevovaly již od konce sedmdesátých let.
1144

 Články 

se zmínkami o Kuhnovi bylo možné nalézt v osmdesátých letech také například 

v Sociologickém časopise.
1145

 V neposlední řadě je nutné zmínit slovenský sborník 

Metodologické problémy vývinu vedeckých teórií vydaný v roce 1981.
1146

 Právě v tomto 

sborníku se objevilo hned několik studií věnovaných Kuhnovi, zejména z pera 

sovětských filozofů. V. A. Lektorskij se zabýval kritickou analýzou tzv. historické školy 

(Kuhn, Lakatos, Feyerabend),
1147

 podobně jako B. Griaznov s V. Sadovským,
1148

 

Kuhnově koncepci se pak přímo věnoval bulharský teoretik vědy A. Polikarov.
1149

 

V tomto sborníku byl také mimo jiné publikován slovenský překlad doslovu k ruskému 

vydání Struktury vědeckých revolucí od S. R. Mikulinského a L. A. Markovové.
1150

 

Je rovněž nutné zmínit, že zájem Jozefa Viceníka o Kuhna nekončil s vydáním 

slovenského překladu Struktury vědeckých revolucí. Ještě na konci osmdesátých let totiž 

vyšla Viceníkova kniha Spory o charakter metodológie vied, ve které slovenský filozof 

věnoval jednu kapitolu právě Kuhnovi.
1151

 I když jsou si oba Viceníkovy texty (úvod ke 

Struktuře vědeckých revolucí a kapitola z knihy Spory o charakter metodológie vied) do 

                                                 
1142

 Zuzana Parusníková, „K metodologickému sporu ,Kuhn - Popper‘“, Filosofický časopis 36, č. 2 

(1988): 272–84. Zuzana Parusníková v tomto článku věnovala poměrně hodně místa také Lakatosově 

koncepci. 
1143

 Srov. např. Karel Berka, „Historická rekonstrukce rozvoje vědy ve filozofické perspektivě: tematická 

analýza“, Filosofický časopis 31, č. 3 (1983): 293–316; Jaroslav Pecen, „Věda a globální problémy 

současnosti“, Filosofický časopis 33, č. 6 (1985): 773–84; František Mihina, „Od metodologického 

monizmu k sociálnemu a epistemologickému anarchizmu“, Filosofický časopis 35, č. 1 (1987): 47–59; 

Břetislav Fajkus, „Příspěvek k analýze poznávacího procesu“, Filosofický časopis 36, č. 2 (1988): 205–

22. 
1144

 Srov. např. Vojtech Filkorn, „Marxistická teória vedy“, Filozofia 34, č. 2 (1979): 135–48; Ján Bodnár, 

„Pozitivistický scientizmus v jeho tradičných a súčasných podobách“, Filozofia 34, č. 5 (1979): 501–13; 

Václav Černík, „Filozofia vedy K. R. Poppera. Kritická poznámka“, Filozofia 35, č. 4 (1980): 363–77; 

Ľubica Hábová, „Iracionalizmus v Kuhnovej koncepcii vývinu vedeckých teorií“, Filozofia 42, č. 1 

(1987): 96–106; Ľuboslav Doval, „Kuhnova teória vedy“, Filozofia 42, č. 1 (1987): 107–18; Ľuboslav 

Doval, „Princíp korešpondencie vo vedeckom poznání“, Filozofia 42, č. 6 (1987): 659–67. 
1145

 Srov. např. Viliam Horňák, „Koncepce vývoje vědy jako nástroj buržoazního reformismu“, 

Sociologický časopis 18, č. 1 (1982): 63–73; Karel Stejskal, „Sociální podmíněnost vědecké tvorby. 

K některým přístupům v oblasti sociologie vědy“, Sociologický časopis 24, č. 1 (1988): 32–41. 
1146

 Jozef Viceník a Václav Černík, eds., Metodologické problémy vývinu vedeckých teórií (Bratislava: 

Pravda, 1981). 
1147

 V. A. Lektorskij, „Filozofia, veda, ,filozofia vedy‘“, in Metodologické problémy vývinu vedeckých 

teórií, 144–68. Lektorského studie vyšla původně v sovětském časopise Voprosy filosofii (1973, č. 4). 
1148

 B. Griaznov a V. Sadovskij, „,Historická škola‘ v súčasnej západnej metodológii vedy,” in 

Metodologické problémy vývinu vedeckých teórií, 332–54. Tato studie vyšla původně v sovětském 

časopise Občestvěnnyje nauki (1979, č. 1). 
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 A. Polikarov, „O Kuhnovej koncepcji rozvoja vedy“, in Metodologické problémy vývinu vedeckých 

teórií, 195–208. Polikarova studie vyšla původně v sovětském časopise Filosofskije nauki (1976, č. 4). 
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 Semen Romanovič Mikulinskij a Ljudmila Artemjevna Markova, „Čo je zaujímavé na Kuhnovej 

práci Štruktúra vedeckých revolúcí“, in Metodologické problémy vývinu vedeckých teórií, 176–94. 
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 Srov. Jozef Viceník, Spory o charakter metodológie vied (Bratislava: Pravda, 1988), 157–95. 
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velké míry podobné, přece jen lze na nich ilustrovat určitý posun ve Viceníkově 

vnímání Kuhna. Zatímco totiž v úvodu ke Struktuře vědeckých revolucí Viceník 

Kuhnovu koncepci chápal zejména jako součást historické školy západní metodologie 

vědy (Viceník doslova napsal, že „Kuhnova koncepce vývoje vědy se jednoznačně 

zařazuje do tzv. historického postpozitivistického směru ve vývoji buržoazní 

filozofie“,
1152

 který měl nastoupit po „pádu“ novopozitivismu
1153

), na konci 

osmdesátých let už Viceník psal o tom, že „metodologické analýzy ukazují, že existuje 

ideová příbuznost nejen mezi T. S. Kuhnem a K. R. Popperem, ale i mezi T. S. Kuhnem 

a novopozitivismem“.
1154

 

Osmdesátá léta však neznamenala pouze nárůst odborných článků s tematikou 

Kuhnovy koncepce, ale jednalo se zároveň o období, kdy se o Kuhnovi začalo více 

debatovat na různých konferencích a dalších vědeckých setkání. Příkladem může být 

zasedání rady stálého semináře ČSAV k filozoficko-metodologickým otázkám 

přírodních věd v dubnu 1980, v jehož rámci se konala „diskuse k práci s. dr. V. Zátky 

,Ke kritice buržoazních koncepcí vědy‘ a s. L. Mogulové ,Problém vědeckých revolucí a 

výběr teorie v koncepcích T. Kuhna, S. Toulmina a I. Lakatose‘“.
1155

 Podle zprávy 

z tohoto semináře se diskuse soustředila na „problematiku gnozeologických zdrojů 

uvedených koncepcí, na otázku extenzívních a intenzívních změn ve vývoji vědy, 

smyslu vývoje vědy a další“.
1156

 

K podobným debatám docházelo také na Slovensku. Zmínit lze vědecké 

sympozium nazvané „Kritika současných buržoazních metodologických koncepcí ve 

společenských vědách“, které zorganizoval Ústav filozofie a sociologie SAV ve dnech 

8.–9. prosince 1983 v Domě vědeckých pracovníků ve slovenských Smolenicích. Cílem 

sympozia oficiálně bylo „prohloubit kritický rozbor současných metodologických 

koncepcí z oblasti společenských věd (postpozitivismus, strukturalismus, 

fenomenologie a kritický racionalismus) z pozic marxismu-leninismu“.
1157

 V rámci 

tohoto sympozia pak vystoupil Ľuboslav Doval s příspěvkem „Th. Kuhn a 
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 Viceník, „Thomas S. Kuhn a jeho koncepcia vývinu vedy“, 6–7. V knize Spory o charakter 
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 Viceník, „Thomas S. Kuhn a jeho koncepcia vývinu vedy“, 7. 
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postpozitivistická koncepce pravdy“, ve kterém „zaměřil svou pozornost na 

postpozitivistické chápání pravdy v pracích Th. Kuhna, I. Lakatosa a P. 

Feyerabenda“.
1158

 Ľuboslav Doval poté podrobil kritice Kuhnovu koncepci vědy rovněž 

na konferenci „Tendence ve vývoji buržoazních filozofických koncepcích vědy“, která 

se konala v Bratislavě v listopadu 1988 „za účasti marxisticko-leninských filozofů 

z NDR“. Doval zde věnoval hlavní pozornost kritice důsledků, které z Kuhnovy 

koncepce vědy „vyplývají pro filozofickou reflexi vědeckého poznání“.
1159

 

4.3.4 Kuhn na Náměstí Říjnové revoluce: Zdeněk Neubauer 

V roce 1980 se začal Kuhn prosazovat i na české neoficiální (či polooficiální) scéně. 

V červnu 1980 se totiž konala první přednáška o Kuhnovi a Struktuře vědeckých 

revolucí v rámci tzv. bytových seminářů. V bytě u Havlů na Rašínově (tehdejším 

Engelsově) nábřeží o Kuhnovi přednášeli Zdeněk Neubauer a Jiří Fiala.
1160

 Právě 

Zdeněk Neubauer, mimo jiné také autor nekrologu Thomase Kuhna otištěného v roce 

1998 v časopisu Vesmír,
1161

 se stal jedním z největších propagátorů Kuhna v prostředí 

„opoziční“ a „polooficiální“ vědy. Editoři sborníku O počátku, cestě a znamení časů tak 

mohli Neubauera označit nejen za „duchovní dvojče Thomase Kuhna“, ale také za 

„neúnavného vykladače jeho učení“ a za toho, „kdo v 70. letech vnesl do pražských 

kruhů povědomí o Kuhnově teorii vývoje vědy a účastnil se nesčetných diskusí a 

polemik na toto téma“.
1162

 

Výše zmínění editoři také připomněli, že Neubauer již v roce 1971 obhájil 

rigorózní práci Zamyšlení nad vědou a filosofií, ve které došel „k velmi podobným 

závěrům jako Kuhn“.
1163

 Sám Neubauer tuto podobnost mezi svými a Kuhnovými 

myšlenkami reflektoval již v roce 1976, když tehdy napsal, že byl „upozorněn na 

podobnost svého pojetí přírodních věd (…) s pojetím amerického historika věd T. S. 

Kuhna“ a jak se pak mohl „po dodatečné četbě“ přesvědčit, Kuhnova koncepce se 

shodovala „vskutku téměř doslovně s pojetím ve Vědě a filosofii [myšleno Zamyšlení 
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(1988): 102. 
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nad vědou a filosofií – M. K.] zastávaným“.
1164

 Neubauer však zároveň konstatoval, že 

navzdory těmto „hlubokým a potěšitelným shodám“ se jeho rigorózní práce s Kuhnovou 

prací „nekryje“, neboť „Věda a filosofie chce být esejem filosofickým, Kuhn je 

především historikem“. A zatímco Neubauer se snaží zodpovědět otázku, „jaká musí být 

skutečnost, aby mohla být předmětem našeho poznání a vědění“, Kuhn tuto i další 

otázky o pravdě ve vědeckém poznání „vykazuje mimo rámec vlastního eseje“.
1165

 

Zdeňka Neubauera lze skutečně označit za jednoho z hlavních popularizátorů 

Kuhna a to nejen proto, že jeho práce se v mnohém shodovala s Kuhnovými 

myšlenkami a že Kuhna vnesl do kruhů opoziční vědy (bytové semináře), ale také proto, 

že o Kuhnovi v osmdesátých letech několikrát přednášel v rámci polooficiálních 

seminářů „Kybernetické problémy přírodovědy“. Semináře tehdy pořádala pobočka 

Československé vědeckotechnické společnosti (ČSVTS) při Fyziologickém ústavu 

ČSAV
1166

 a poněkud paradoxně probíhaly tyto „nerežimní“ přednášky v letech 1982 až 

1984 v Ústředním domě armády (ÚDA) na tehdejším Náměstí Říjnové revoluce 4 (dnes 

Vítězné náměstí) v pražských Dejvicích. Spolupráce s ÚDA však skončila již v roce 

1984, na což vzpomíná matematik Petr Kůrka: „Jednou na přednášku omylem zabloudil 

jeden z místních podplukovníků, stanul zjevně překvapen množstvím lidí, které spatřil, 

a chvilku setrval. Zanedlouho potom mi volala úřednice ÚDA, že příští přednáška se 

nemůže konat, protože posluchárna se bude malovat. Když jsem se ptal na další 

přednášku o měsíc později, dostal jsem rozpačitou odpověď, že to také nepůjde a 

pochopil jsem, že malování v ÚDA probíhá důkladně vojenským způsobem. Krátce 

poté mě také v Krči navštívili dva podplukovníci z ÚDA a vyžádali si ode mě písemné 

prohlášení, že přednášky probíhaly obvyklým způsobem, a k ničemu mimořádnému při 

nich nedošlo.“
1167

 Jiří Fiala pak viděl příčinu ukončení spolupráce s ÚDA zejména 

v tom, že „nikdo z účastníků při školení
1168

 neusínal“, což tehdy budilo podezření.
1169

 

Nicméně ještě před zahájením malování místnosti č. 209 se zde stihlo uspořádat několik 

přednášek, mimo jiné Neubauerova přednáška nepřesně nazvaná „O Kuhnově knize 

,Struktura vědecké revoluce‘“ (16. listopadu 1983) a nedlouho poté pak navazující 
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přednáška „O Kuhnově knize ,Struktura vědecké revoluce‘ II“ (18. ledna 1984).
1170

 Na 

první z přednášek se Neubauer mimo jiné přiznal „k naprostému nadšení pro Kuhna“ a 

dodal též, že mu „tato kniha [Struktura vědeckých revolucí] mluví ze srdce“.
1171

 I 

v následujících letech pak zaznívalo Kuhnovo jméno na jiných polo-oficiálních i 

neoficiálních seminářích, a především pak z úst Zdeňka Neubauera, poměrně často.
1172

 

Světovou proslulost Struktury vědeckých revolucí vysvětloval Zdeněk Neubauer 

podobně jako polští filozofové a historici vědy (zejména Stefan Zamecki). Podle něj 

totiž za úspěchem této knihy byla její stručnost, čtivost, zábavnost i fakt, že „přišla 

v pravý čas, vyjádřila ducha své doby, tj. ochotou prostředí ji kopírovat a šířit“.
1173

 

Proto podle Neubauera musel tuto knihu znát a citovat „každý autor zabývající se 

dějinami nebo problémem věd“ a dokonce se s Kuhnem museli „nějak vyrovnat“ také ti, 

kteří s ním nesouhlasili.
1174

 

Zdeněk Neubauer samozřejmě nebyl jediným zástupcem „opoziční“ či 

„neoficiální“ vědy, který se Kuhnem zabýval či který by jeho práce reflektoval. 

Přinejmenším základní zalost Kuhnova díla byla vlastní i dalším významným vědcům 

z tohoto prostředí – například Ivan M. Havel zmiňoval Thomase Kuhna v souvislosti 

s novou revolucí ve vědě ve svém dopise Václavu Havlovi v září 1982.
1175

 

4.3.5 Igor Hrušovský a další Kuhnovi předchůdci 

Již bylo zmíněno, že jisté podobnosti s Kuhnovou koncepcí bylo možné vysledovat jak 

u slovenského filozofa Vojtecha Filkorna, tak také u reprezentanta „opoziční vědy“ 

Zdeňka Neubauera. Jedním z vůbec prvních slovenských (i československých) filozofů, 

který dospěl k podobným tezím jako Thomas Kuhn, byl však Igor Hrušovský. Ačkoliv 

se Hrušovský ve svých pracích analýzou Kuhnových koncepcí přímo nezabýval, ve 

třicátých a čtyřicátých letech se věnoval otázce vývoje vědeckého poznání, podobně 

jako Kuhn, a některé jeho názory se do velké míry podobaly právě myšlenkám autora 

Struktury vědeckých revolucí. 
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Již ve své knize Vývin vedeckého myslenia
1176

 z roku 1942 si Hrušovský všímal 

změn ve strukturách poznání i společenských (externích) faktorů, které ve vývoji 

vědeckého poznání mohou hrát roli. Podle Hrušovského totiž musela věda během svého 

vývoje „přebudovávat staré struktury na základě nových poznatků“, přičemž si často 

vypomáhala mimo jiné tzv. heuristickými hypotézami, které Hrušovský definoval jako 

„anticipace na zkoušku, které se mohou dalším vývojem vědy ukázat jako plodné a 

ověřit se natolik, že jsou dokonce uznané jako platné teorie“.
1177

 Hrušovský se též 

zabýval mnohoznačností pojmů, která podle něj byla charakteristická pro mladé obory a 

pro období, kdy docházelo k reorganizaci vědeckých struktur. Naopak pro tzv. období 

prosperity teoretických soustav byly typické spíše absolutistické snahy, přičemž někdy 

dokonce docházelo k tomu, že se takto chápaly i „čiré fikce“ za předpokladu, že byly 

„společensko-emocionálně“ zdůvodněny.
1178

 Zároveň Hrušovský dospěl k formulaci 

velmi podobného konceptu, jako byla Kuhnova vědecká revoluce. Podle Hrušovského 

totiž během vývoje vědy nejčastěji docházelo k výměně a zlepšování „pouze různých 

drobných a vymezených experimentálních a zkušenostních poznatků“, zatímco 

„abstraktnější a všeobecnější výroky“ měly větší setrvačnost a byly více rezistentní vůči 

„vývojovým impulsům“. Pokud však nastane situace, že jsou „možnosti volby 

přiřazovacích definicí na faktový materiál nedostatečné“, nastává „pád všeobecných 

výroků a zákonů vědy“. Hrušovský tuto situaci označil jako „vědeckou krizi“ a upřesnil, 

že ke krizi vědy dojde vždy až v momentě, kdy „jsou otřeseny i ty nejvšeobecnější 

vědecké zákony a je třeba je modifikovat, případně i nahradit jinými, a ne pokud se 

falzifikuje jen nějaký podřadnější, do té doby platný výrok“.
1179

 

Zjevné analogie mezi myšlenkami Igora Hrušovského a Thomase Kuhna vedla 

později, v devadesátých letech, slovenského filozofa Milana Ziga ke srovnání pojetí 

vývoje vědy právě u těchto dvou autorů. Podle Ziga bylo totiž možné v Hrušovského 

dílech nalézt podobnou koncepci, jakou je Kuhnovo pojetí rozvoje vědy, a to včetně 

konceptu paradigmatu, normální vědy a krize ve vědě. Zigo poukázal například na 

podobnost Kuhnova modelu vědy s Hrušovského koncepcí, kterou slovenský filozof 

formuloval ve své knize Teória vedy již v roce 1941. Hrušovský totiž v Teórii vedy psal 

o tom, že „každá teoretická struktura prokazuje jistou setrvačnost a je velmi 
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autoritativní instancí při interpretaci nových a nových zkušeností, pokud tyto zkušenosti 

vedou k výsledkům, které jsou hladce a pohodlně dedukovatelné z uznávaných axiomů 

vědy“
1180

 a že i v případě, „pokud nejsou takto bez těžkostí zařaditelné do platných 

teoretických základů dané vědy, snaží se věda pomoci si hypotézami ad hoc, které by 

vysvětlily nový a odchylnější výsledek experimentu“. Když však dojde k situaci, že už 

nestačí ani tyto ad hoc hypotézy, „nastává tzv. krize vědy a nastává revize do té doby 

platných vědeckých axiomů, stejně jako pokusy vytvořit axiomy nové“.
1181

 Podle Ziga 

se tím Hrušovský „dopracoval na práh myšlenky o vědeckých revolucích, avšak tento 

práh nepřekročil“.
1182

 Hrušovský totiž, na rozdíl od Kuhna, neřešil například otázku 

kontinuity a diskontinuity ve vývoji vědeckého poznání i některé další „kuhnovské“ 

otázky.
1183

 

Podobnost Kuhnova a Hrušovského modelu vědy inspirovala také Jozefa 

Viceníka, který se zabýval hypotetickou otázkou, jak by se Hrušovský ve svých pracích 

postavil k filozofii vědy druhé poloviny 20. století. Hrušovský sice zemřel až v roce 

1978 a teoreticky tedy mohl nové trendy ve filozofii vědy včetně Kuhna ve svých 

pracích zohlednit, vzhledem k tomu, že se však už věnoval jiným filozofickým tématům 

než ve třicátých a čtyřicátých letech, reflexi západní filozofie vědy z tohoto období 

v jeho díle nenalezneme. Viceník tvrdí, že pokud by se, hypoteticky, Hrušovský těmito 

tématy zabýval, historické (postpozitivistické) koncepce filozofie vědy zaměřené na 

„analýzu vývoje vědeckého poznání“ by na něj působily inspirativně.
1184

 Viceník, 

odvolávaje se na Zigovo srovnání Hrušovského a Kuhnova modelu,
1185

 upřesnil, že by 

Hrušovského „jistě zaujala problematika vztahu mezi po sobě následujícími 

teoriemi“.
1186

 Podle Viceníka by Hrušovský pravděpodobně odmítl koncept 

nesouměřitelnosti teorií, naopak „inspirující by pro něho byly různé teorie 

korespondence mezi teoriemi“.
1187

 Podněty by dle Viceníka Hrušovský nacházel zřejmě 

i u poznaňské metodologické školy, zejména v oblasti idealizace a konkretizace a jejich 

uplatnění při vytváření a ověřování vědeckých teorií.
1188
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Zatímco Hrušovský byl po roce 1989 na Slovensku považován za významného 

„domácího“ Kuhnova předchůdce, jedním z hlavních „světových“ předchůdců Kuhna se 

v očích slovenských filozofů, podobně jako v Polsku, stal již v sedmdesátých letech 

Ludwik Fleck. František Novosád, podobně jako polští filozofové, se totiž snažil 

poukázat právě na fakt, že lepší než Kuhnova koncepce je teorie Ludwika Flecka. 

Novosád se ve svém článku „Příspěvek L. Flecka k sociologii vědeckého poznání“ 

z roku 1977 stavěl ke Kuhnově koncepci již s jistým odstupem. Charakterizoval ji jako 

„všeobecně známou“ a zařadil ji mezi „nejdiskutovanější teorie v současných sporech o 

povaze vědeckého myšlení“, pojem paradigmatu pak Novosád označil za „běžnou 

součást slovníku filozofů a metodologů uvažujících o vědě“.
1189

 Poukázal též na často 

opakovanou kritiku nejasně vymezeného pojmu paradigmatu i na Kuhnovo pozdější 

zavedení pojmu disciplinární matice. Novosád však při charakterizování Kuhnovy teorie 

nevycházel přímo ze Struktury vědeckých revolucí, ale odkazoval se na publikaci The 

Structure of Scientific Theories.
1190

 

Cílem Novosádova článku však primárně nebylo kritizovat Kuhna, ale 

vyzdvihnout přínos Ludwika Flecka jako autora, jenž se v mnoha ohledech může jevit 

právě jako Kuhnův předchůdce. Novosád u Flecka oceňoval zejména jeho odmítnutí 

striktní diskontinuity, kterou viděl jako „zásadní nedostatek Kuhnovy koncepce“. Fleck 

by totiž podle Novosáda „nesouhlasil s Kuhnovým dělením na předparadigmatické a 

paradigmatické, předvědecká a vědecká stádia v rozvoji poznání“, neboť v jeho teorii 

zaujímal důležité místo koncept tzv. praidejí, tedy „představ, které lidstvo přebírá z 

,lidského poznání‘, a které usměrňuje práci vědeckých kolektivů“.
1191

 Podle Františka 

Novosáda bylo možné prvky „historicko-sociálních koncepcí vědeckého poznání“ 

nalézt vedle L. Flecka například také u E. Macha či G. Simmela.
1192

 

V českém prostředí, na rozdíl od slovenského, se odkazy na Ludwika Flecka 

v souvislosti s Kuhnem příliš často neobjevovaly. Neznamená to však, že by si jich čeští 

autoři nevšímali vůbec. Příkladem může být „polooficiální“ Zdeněk Neubauer, který se 

ve svých přednáškách o Struktuře vědeckých revolucí na přelomu let 1983 a 1984 mimo 

jiné zabýval právě koncepcí Ludwika Flecka coby Kuhnova předchůdce. Podle 
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Neubauera Fleck již ve své knize Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen 

Tatsache z roku 1935 vyjádřil „všechny základní Kuhnovy myšlenky – totiž předvedení 

historické a společenské podmíněnosti vědeckého poznání, jeho sociologickou 

dimenzi“.
1193

 

4.3.6 Kuhn a marxismus 

Přesvědčení o tom, že Kuhn i další představitelé tzv. historické školy vychází 

z některých myšlenek blízkých Hegelovi, Marxovi a Leninovi, bylo v prostředí 

slovenských i českých filozofů všeobecně rozšířené. Vědecké revoluce byly totiž 

chápány jako základ marxisticko-leninského přístupu ke zkoumání vývoje vědy 

(zaujímající „v marxisticko-leninské analýze vývoje vědy významné místo“
1194

) mající 

svůj základ již v 19. století – zejména pak v pracích F. Engelse. Pro marxisty tak byly 

revoluce ve vědě „zcela zákonité“.
1195

 

Například Václav Černík s Jozefem Viceníkem byli přesvědčeni nejen o tom, že 

klasici marxismu museli být Kuhnovi i dalším autorům inspirací, ale tvrdili rovněž, že 

Hegel i Marx rozvíjeli podobné myšlenky dávno před Kuhnem, a to i v souvislosti 

s metodologií věd. Polemizovali tak například s polským filozofem Władysławem 

Krajewským, který popíral, že by Marx nebo Hegel aplikovali podobné myšlenky přímo 

na metodologii vědy.
1196

 Černík s Viceníkem pak kritizovali představitele západní 

historické školy právě za to, že se ke svým údajným marxistickým kořenům nechtěli 

přiznat, že se „zpravidla pouze stydlivě přiznávají ke skutečným pramenům svého 

historismu“ a namísto přihlášení se ke Kantově, Hegelově či Marxově dialektice se 

odkazovali „buď k nezralým formám dialektiky, která teprve směřuje ke Kantovi a 

Hegelovi, anebo k jakési zkarikované podobě hegelovské dialektiky, ze které se 

vyčleňuje její racionální jádro“.
1197

 

Podobný názor se vyskytoval i mezi českými filozofy a historiky vědy. 

Například podle Jana Janka v sobě Kuhnova koncepce odrážela „respektování 

dialektického charakteru vývoje vědy“,
1198

 zároveň však Struktura vědeckých revolucí 

„poskytla i řadu podnětů pro marxistickou filosofii i historiografii vědy“.
1199

 Vlastimil 
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Zátka, podobně jako Černík s Viceníkem, též konstatoval, že „otázky rozvoje vědy 

nepředstavují pro marxistickou filozofii nic zcela specificky nového“
1200

 a že „Kuhn 

vlastně prostřednictvím nové terminologie pouze jiným způsobem formuloval a rozvedl 

jednu z ústředních myšlenek dialektického materialismu, podle níž pokrok vědeckého 

poznání probíhá jako neustálé střídání revolučních a evolučních stádií a je cestou 

neustálého přechodu od jednoho stupně poznání k druhému, které ve svém celku 

vytvářejí nekonečnou cestu pohybu vědy k pravdě“.
1201

 

Kuhnův skrytý a neuvědomělý marxismus měl vyniknout mimo jiné také 

srovnáním se sovětskými historiky vědy. Jejich porovnáním se totiž mělo ukázat nejen 

to, že sovětské (marxistické) dějiny vědy jsou samozřejmě lepší než Kuhnova koncepce, 

ale také potvrdit tezi, že Kuhn se marxistickým pojetím v mnohém inspiroval. Tohoto 

úkolu se mimo jiné ujal Milan Zigo, který se v doslovu ke slovenskému překladu knihy 

B. G. Kuzněcova Od Galileiho po Einsteina zaměřil jak na rozdíly mezi Kuhnovou a 

Kuzněcovovou koncepcí, tak také na mnohé podobnosti mezi oběma autory. Jako 

zásadní rozdíl mezi „dnes velmi vlivnou a v mnohém podnětnou“ Kuhnovou koncepcí a 

Kuzněcovovým pojetím vývoje vědy viděl Zigo Kuhnovo „přeceňování momentu 

přetržitosti v střídání se vědeckých revolucí, které jsou důsledkem Kuhnova základního 

nedocenění problematiky pravdivosti vědeckého poznání“ či odmítání principu 

korespondence.
1202

 Poměrně velký prostor pak Zigo věnoval právě podobnostem mezi 

Kuhnem a Kuzněcovem: „invarianty“ v Kuzněcovově koncepci bylo podle Ziga možné 

chápat jako paradigmata („alespoň v některých z mnoha významů tohoto termínu u 

Kuhna“). Velmi podobné byly rovněž Kuhnovo pojetí vývoje vědy jako střídání 

paradigmat na jedné straně a Kuzněcovovo střídání „stylů myšlení“ na straně druhé. 

Zigo upozornil též na fakt, že Kuhn i Kuzněcov uznávají revoluce ve vědě, u 

Kuzněcova však, na rozdíl od Kuhna, mezi světem před a světem po revoluci „neleží 

propast“.
1203

 Zajímavé je, že na rozdíl od většiny československých autorů se zde Zigo 

odkazoval na polský překlad Struktury vědeckých revolucí z roku 1968.
1204

 

Československá kritika autora Struktury vědeckých revolucí se do velké míry 

překrývala s „klasickou“ kritikou Kuhna, typickou pro západní i sovětské autory. Čeští a 

                                                 
1200

 Zátka, „Problém rozvoje vědy v soudobé buržoazní filozofii“, 796.  
1201
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 Milan Zigo, „Racionalizmus vedy a neklasická retrospektíva. K filozofickým apektom Kuznecovovho 

chapania vývinu vedeckého poznania“, in Boris Grigorjevič Kuznecov, Od Galileiho po Einsteina 

(Bratislava: Pravda, 1975), 573. 
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slovenští autoři tak kritizovali například mnohovýznamovost pojmu paradigma
1205

 a 

nejasnost termínu normální věda,
1206

 absenci logické dimenze v Kuhnově modelu,
1207

 

Kuhnův relativismus
1208

 a iracionalismus,
1209

 dále pak například „povrchní 

historismus“,
1210

 nedostatečné zdůvodnění přechodu od jednoho paradigmatu ke 

druhému
1211

 či odmítnutí kontinuity (nesouměřitelnost paradigmat).
1212

 Z marxistického 

úhlu pohledu pak bylo na Kuhnovi nejčastěji oceňováno to, že do vývoje vědy „zavedl 

koncepci člověka“
1213

 neboli „lidskou a činnou stránku vědy“,
1214

 pohlížel na poznání 

jako na „dynamický vzestupný proces“ a chápal ho jako „aktivitu zakotvenou ve 

společenském prostředí“.
1215

 Kuhnova koncepce, podobně jako koncepce dalších autorů 

tzv. historického přístupu, v sobě měla navíc nést „prvky idealistické dialektiky“,
1216

 

v neposlední řadě pak marxisté oceňovali Kuhnovu kritiku Popperova 

falzifikacionismu.
1217

 

Při pohledu na Kuhnovu koncepci marxistickou perspektivou však 

vykrystalizovalo také mnoho nedostatků a fakt, že Kuhn stavěl svou koncepci na 

existenci marxisty uznávaných vědeckých revolucí, ještě neznamenal, že by byl jeho 

přístup marxistický. Podle marxistů totiž uznání existence vědeckých revolucí ještě 

nevylučovalo relativistický přístup.
1218

 Kuhn navíc nedovedl vyjasnit, jakým způsobem 

se věda rozvíjí „z praktických potřeb lidské společnosti“ a nevěnoval dostatečnou 

pozornost „technickému pokroku a sociálním, ekonomickým a intelektuálním 
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podmínkám“ rozvoje vědy.
1219

 Kromě toho proti sobě stavěl to, co mělo být v souladu 

s dialektickým přístupem v jednotě: „evoluční a revoluční, kumulativní a nekumulativní 

stadia vývoje vědy“,
1220

 neboť podle marxistického přístupu byla pro rozvoj vědy 

charakteristická „jednota přetržitosti a nepřetržitosti“
1221

 i „jednota logického a 

historického“.
1222

 A ačkoliv Kuhn kladl důraz na roli sociálních faktorů, pojem 

společenského prostředí podle marxistů chápal „příliš úzce“ a opomíjel přitom existenci 

„třídních struktur společností“.
1223

 Viceník pak v této souvislosti hovořil o Kuhnově 

„psychologismu“ a „úzkém externalismu“ („externalismus sociologicko-

psychologického typu“), neboť Kuhn podceňoval některé vnější faktory.
1224

 

Kuhnovou chybou (ovšem i chybou Lakatosovou, Toulminovou a dalších) 

z marxistického hlediska mělo být také to, že vývoj vědy neinterpretoval prizmatem 

výrobních sil a výrobních vztahů v kapitalistické společnosti. Nicméně Kuhn a další 

představitelé historického směru ve filozofii vědy podle československých autorů 

ukázali alespoň některé projevy rozporu mezi vědou a rozvojem člověka, který měl být 

typický právě pro rozvinuté kapitalistické země, ve kterých se měla věda využívat ke 

zhodnocování kapitálu.
1225

 V neposlední řadě byl Kuhnův antikumulativismus, ačkoliv 

ho částečně uznával i marxismus, ve své extrémní podobě nepřijatelný.
1226

 

Jedním z filozofů, se kterým byl Kuhn nejčastěji srovnáván, byl Imre Lakatos. 

Českoslovenští, podobně jako i sovětští filozofové vědy, většinou hodnotili Lakatosovu 

koncepci jako lepší. Například Černík s Viceníkem tvrdili, že Lakatosova 

metodologická koncepce „lépe než Kuhnova vysvětluje proces růstu kvalitativních 

změn uvnitř jednoho a toho samého programu“.
1227

 I v Lakatosově koncepci však byly 

z marxistického pohledu viděny mnohé nedostatky, například fakt, že dostatečně 

nevysvětluje, „jak vlastně vzniká nový badatelský program“ a „v čem je podstata 

skutečných vědeckých revolucí“.
1228
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4.3.7 Východní inspirace 

Sovětská literatura byla jedním z hlavních zdrojů pro československé „vědce o vědě“. 

Nebylo proto nijak překvapující, že také recepce Kuhna zde pobíhala do velké míry 

právě v kontextu poznatků načerpaných četbou sovětských autorů. Předně se to 

projevovalo tím, že si českoslovenští autoři všímali sovětských diskusí o Struktuře 

vědeckých revolucí. Jedním z těchto autorů byl Vlastimil Zátka, podle kterého probíhala 

v sovětské filozofii od sedmdesátých let „živá diskuse o významu Kuhnovy koncepce 

při rozpracovávání otázek rozvoje vědy z dialektickomaterialistického hlediska“, 

přičemž měla podle Zátky většina sovětských autorů pozitivně hodnotit „Kuhnův 

historický přístup spojený s určitou, i když nesmělou reflexí sociálních faktorů“, ale 

zároveň také kritizovat „nedialektičnost této koncepce a její relativizaci objektivity 

vědeckého poznání“.
1229

 Tento sovětský přístup stručně charakterizovaný Zátkou 

odpovídal i obrazu, který vytvářely sovětské texty přeložené do češtiny nebo 

slovenštiny. 

Například v českém překladu článku I. S. Narského „O světonázorových a 

metodologických vadách soudobých západních koncepcí filozofie vědy“ otištěném ve 

Filosofickém časopise v roce 1979 byl Kuhn prezentován již poměrně negativně a 

s jistým odstupem. Narskij totiž vyšel z předpokladu, že se v Sovětském svazu vůči 

Kuhnovi „po jistém zpoždění nakonec vytvořila spravedlivá kritická pozice“, neboť 

marxisté poukázali na to, že autorovi Struktury vědeckých revolucí chybí jednak „přesný 

teoretický přístup“ a jednak se dopouští různých zjednodušení („rozplizlost a mlhavost 

základních pojmů“).
1230

 Navíc byla Kuhnova koncepce podle Narského již „zastaralá“, 

„zešedlá“ a „metafyzická“, a sám Kuhn musel „pod náporem kritiky“ revidovat či 

dokonce negovat své původní teze („to, co dříve pokládal za kritický stav vědy, začal 

nyní posuzovat jako její ,normální stav‘“).
1231

 V Narského článku byla představena také 

klasická sovětská pozice ke sporu Kuhn – Popper, respektive Kuhn – Lakatos, totiž 

upřednostnění Kuhna před Popperem, ale také Lakatose před Kuhnem: „Vypadá to tak, 

že jestliže v diskusi Kuhna s Popperem se přirozeně stavíme na stranu Kuhna, neboť 

idea revolucí ve vědách je mnohem obsažnější a plodnější než idea falzifikace, pak 

v Kuhnově sporu s Lakatosem bylo více pravdy na straně Lakatosově: ,Posun‘ 
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programů vědeckého výzkumu je pojmem bližším dialektice než kuhnovské ,revoluce‘, 

které jsou metafyzicky stavěny proti nerevolučním stavům vědy.“
1232

 O sovětské kritice 

Kuhnovy koncepce si pak mohli čtenáři přečíst například také ve slovenském překladu 

knihy Povaha vědecké pravdy od E. M. Čudinova. Sovětský filozof vědy zde kritizoval, 

jak naznačuje i název knihy, především Kuhnovu rezignaci na pojem pravdy.
1233

 

Patrně největší koncentraci sovětských tezí o Kuhnovi a jeho Struktuře 

vědeckých revolucí pak bylo možné nalézt v již zmíněném sborníku Metodologické 

problémy vývinu vedeckých teórií.
1234

 Obecně lze říci, že sovětští autoři v tomto 

sborníku Kuhna kritizovali („marxistická filozofická a metodologická literatura 

z posledních deseti let přesvědčivě odhaluje mnoho nedostatků Kuhnovy 

koncepce“
1235

), a že jejich texty reprezentovaly typické rysy sovětské recepce Struktury 

vědeckých revolucí (viz kapitolu „Východní recepce Struktury vědeckých revolucí“). O 

tom, jak byly tyto texty přijaty československými „oficiálními“ vědci, svědčí recenze od 

Zdeňka Javůrka otištěná ve Filosofickém časopise. K článku V. A. Lektorského 

například Javůrek píše, že autor „stručně, ale přehledně uvádí slabé stránky koncepcí 

tzv. historického směru“, a v závěru pak ukazuje, že „úkoly, které si vytkli představitelé 

tzv. historického směru (historická analýza poznání, vztah filozofického a 

speciálněvědního apod.) řeší, ovšem v jiném filozofickém, světonázorovém a vědeckém 

kontextu marxistická analýza vědeckých poznatků“.
1236

 Bulhar A. Polikarov pak dle 

Javůrka také podal „marxisticky založenou kritickou analýzu názoru T. Kuhna“, kterou 

poté uzavřel zjištěním, že „gnozeologické kořeny jeho [Kuhnových] názorů jsou pro 

marxisty jako celek nepřijatelné“.
1237

 

Sborník Metodologické problémy vývinu vedeckých teórií však obsahoval vedle 

textů sovětských autorů také polské příspěvky: jednalo se o článek I. Nowakové 

„Koncepce dialektické korespondence“
1238

 a o studii nazvanou „Revoluce a kumulace 

ve vývoji vědy“ z pera W. Krajewského.
1239

 Již bylo výše zmíněno, že s Krajewského 
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textem polemizovali hned v úvodu sborníku Václav Černík a Jozef Viceník.
1240

 

Podobný osud postihnul také text Izabelly Nowakové, na což výmluvně poukázal 

Zdeněk Javůrek ve své recenzi: „Stať I. Nowakové (…) poněkud vybočuje z celkového 

rámce sborníku. Sestavovatelé ji zřejmě zařadili jako ukázku tzv. idealizační 

metodologické koncepce, kterou rozvinula poznaňská škola a jejíž kritickou analýzou se 

stručně zabývají v úvodní stati sborníku“.
1241

 Ačkoliv tedy sborník obsahoval také práce 

polských autorů (a to navíc v případě Krajewského můžeme hovořit o jeho zřejmé 

marxistické orientaci), čtenářům byly tyto texty předkládány se zřejmým distancem, na 

rozdíl od kapitol sovětských autorů (a A. Polikarova). Naopak vůči autorům polským 

bylo potřeba se vymezit a zdůraznit u nich nesoulad s marxistickým (tj. sovětským) 

přístupem, podobně jako u západních koncepcí. Vydání sborníku Metodologické 

problémy vývinu vedeckých teórií tak ilustrovalo nejenom rostoucí zájem o Kuhna (a o 

otázky vývoje vědy obecně), ale především také prosazení sovětského vlivu v této 

oblasti. Je však třeba zmínit, že vedle sovětských a bulharských textů se v českých a 

slovenských časopisech objevovaly i texty východoněmeckých
1242

 či maďarských
1243

 

filozofů vědy. 

Sovětské vlivy byly zřejmé také ve Viceníkově studii ke slovenskému překladu 

Struktury vědeckých revolucí. Předně Viceníkův text obsahoval, podle sovětského 

vzoru, povinné ideologické zabarvení – Viceník svou 21stránkovou studii uvedl i 

uzavřel oslavou marxisticko-leninské metodologie věd.
1244

 Viceník přistupoval ke 

Kuhnově práci již se zřejmým časovým odstupem, se znalostí kritiky jeho práce, 

Kuhnových pozdějších modifikací vlastních tezí a v neposlední řadě právě také 

sovětských prací o Kuhnovi. Viceník se tak ve svém textu na jednu stranu odkazoval 

přímo na Kuhna, na stranu druhou pak přibližoval jeho dílo čtenářům i skrze sekundární 

literaturu. Kuhnovu koncepci vsadil, opět podobně jako sovětští autoři, do kontextu 

vědecko-technické revoluce (kterou podle něj umí vysvětlit marxismus-leninismus, 

nikoliv ovšem „buržoazní myšlení“) i do kontextu probíhající „prohlubující se krize 

                                                 
1240

 Viceník a Černík, „Súčasné problémy vývinu vedeckých teorií“, 7. 
1241

 Javůrek, „Metodologické problémy vývinu vedeckých teórií“, 926–27. 
1242

 Srov. např. Manfred Buhr, „Nejnovější problémy pozitivismu“, Filosofický časopis 27, č. 4 (1979): 

513–23; Günter Kröber, „Teoretické a metodologické problémy výkladu vývoje vědy v současných 

buržoazních koncepcích“, In Problémy a hlavní tendence vědy a techniky 2. poloviny 19. a počátku 20. 

století. Vědecké zasedání Liblice 3.–7. 10. 1983, Práce z dějin přírodních věd 18 (Praha: Ústav 

československých a světových dějin ČSAV, 1984), 13–38. 
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 Srov. např. András Gedö, „Pozitivismus a ,postpozitivismus‘“, Filosofický časopis 27, č. 4 (1979): 

563–70. 
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 Viceník, „Thomas S. Kuhn a jeho koncepcia vývinu vedy“, 5 a 25. 
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buržoazního vědomí, charakterizované rychlým střídáním rozličných koncepcí“.
1245

 

Viceník pak ke Kuhnovi přistupoval jako k jednomu ze zástupců „buržoazních koncepcí 

vědy“, a kladl si za cíl za pomoci analýzy Kuhnových názorů upozornit na „všeobecné 

tendence, které jsou vlastní buržoazním koncepcím vědy“.
1246

 Z tohoto pohledu tak 

Viceník hodnotil Kuhnovu koncepci jakožto jednoznačně nemarxistickou a tedy a priori 

špatnou, tak, jak to bylo typické pro tehdy velmi módní „kritiky buržoazních koncepcí“. 

Sovětské vlivy jsou ve Viceníkově úvodní studii patrné. V textu se totiž Viceník 

vícekrát odkazuje právě na sovětské autory. Především vychází ze studie S. R. 

Mikulinského a L. A. Markovové „Co je zajímavé na Kuhnově práci Struktura 

vědeckých revolucí“, která vyšla jako úvod k sovětskému překladu Struktury vědeckých 

revolucí v roce 1975.
1247

 Kromě toho Viceník cituje též další sovětské autory – E. M. 

Čudinova, I. V. Kuzněcova, V. A. Lektorského a V. N. Sadovského.
1248

 Jedinou západní 

prací, na kterou se Viceník odkázal (kromě Struktury vědeckých revolucí a Kuhnovy 

knihy Kopernikovská revoluce
1249

), byl pouze sborník The Structure of Scientific 

Theories,
1250

 ze kterého je zde však citována pouze studie Thomase Kuhna „Second 

Thoughts on Paradigms“.
1251

 

Ačkoliv tedy drtivě převažovaly sovětské vlivy a Kuhnova Struktura vědeckých 

revolucí bývala v československém (a zejména pak v českém) prostředí hodnocena 

prizmatem sovětských autorů, můžeme vysledovat i určité polské vlivy, které nebyly a 

priori odsouzeny coby „idealizační“, „nedialektické“ apod. Z prostředí filozofie vědy je 

však třeba se přesunout do méně ideologicky citlivé oblasti, jakou byly dějiny umění. 

Již zmíněná historička umění Anděla Horová, autorka recenze na Strukturu vědeckých 

revolucí, totiž v článku nazvaném „,Styl‘ v úvahách polských historiků umění“ 

publikovaném v roce 1980 v časopise Umění analyzovala materiály ze VII. 

metodologického semináře k pojmu stylu, který se konal v říjnu 1976 v polském 

Nieborově. Referáty z tohoto semináře, které se zaměřovaly na pojetí slohu a stylu 
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 Ibid., 5. 
1246

 Ibid., 6. 
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 Srov. Kuhn, Struktura naučnych revoljucij. Slovenský překlad studie Mikulinského a Markovové byl 

publikován v roce 1981 ve sborníku Metodologické problémy vývinu vedeckých teórií. Srov. S. R. 

Mikulinskij a L. A. Markovova, „Čo je zaujímavé na Kuhnovej práci Štruktúra vedeckých revolúcií“, In 

Metodologické problémy vývinu vedeckých teorií, 176–94. 
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 Srov. Viceník, „Thomas S. Kuhn a jeho koncepcia vývinu vedy“, 8, 16, 17, 20, 23 a 25. 
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 Srov. Thomas S. Kuhn, Przewrót kopernikański: astronomia planetarna w dziejach mysli (Warszawa: 

PWN, 1966). 
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 Srov. Frederick Suppe, ed., The Structure of Scientific Theories (Urbana: University of Illinois Press, 
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v současné polské metodologii dějin umění, byly poté v roce 1978 publikovány 

v Biuletynu historii sztuki.
1252

 Jak upozornila Horová, autoři došli vesměs k závěru, že je 

tradiční systém historických slohů v krizi a nabízeli tak jiné možnosti, jak k metodologii 

dějin umění přistupovat. A právě jeden z přístupů, jehož autorem byl Jan Białostocki, 

využíval Kuhnův model vědeckých revolucí.
1253

 Je tak nutné si uvědomit, že recepce 

Kuhna v Československu neprobíhala pouze v řadách „vědců o vědě“, a že to byly 

právě tyto méně ideologicky exponované oblasti, jako například dějiny umění, kde se 

otevíral větší prostor k přijímání polských vlivů, než tomu bylo v případě filozofie – 

samozřejmě hovoříme-li o „oficiální“ vědě. 

4.4 Závěr 

Výše zmíněná recepce díla Thomase Kuhna a zejména pak jeho nejslavnější knihy 

Struktura vědeckých revolucí se v Polsku a Československu, respektive v českých 

zemích a na Slovensku, lišila v několika aspektech. Co se týče fází recepce, můžeme 

jednoznačně konstatovat, že v Československu přichází první etapa (selekce) velmi 

pozdě, a to až na konci šedesátých let, kdy se zde objevily první zmínky o Kuhnovi, a 

proto je tato fáze velmi krátká. Více než výmluvně to ilustroval Zdeněk Neubauer, který 

se zabýval podobnými tématy, a s Kuhnovou koncepcí se seznámil až v polovině 

sedmdesátých let. Již v sedmdesátých letech je pod vlivem sovětských prací tato etapa 

rychle vystřídána fází transformace. První texty o Kuhnovi tak v Československu v sobě 

již zahrnují sovětskou i západní kritiku Kuhna, která byla v průběhu šedesátých a 

sedmdesátých let formulována. V Polsku naopak tato první etapa nastává již v roce 

1963 (Olszewského recenze na Strukturu vědeckých revolucí) a trvá v podstatě celá 

šedesátá léta, až do vydání polského překladu v roce 1968, po kterém následovala 

plejáda různorodých recenzí, které mimo jiné ještě více rozšířily všeobecnou znalost 

Kuhna v Polsku. Druhá polovina sedmdesátých let je pak druhou fází recepce jak 

v Polsku, tak také v Československu. Nicméně zásadní rozdíl nastává opět s příchodem 

fáze následující – zatímco totiž v Polsku jsou osmdesátá léta jednoznačně závěrečnou 

etapou recepce, v Československu tehdy vrcholí fáze transformace. Svědčí o tom také 

vydání slovenského překladu Struktury vědeckých revolucí v roce 1982 i fakt, že ještě 

v textech z tohoto období nacházíme popis Kuhnovy koncepce – nepředpokládá se tedy 

její automatická znalost, i když se ale zároveň v těch samých textech paradoxně píše o 
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tom, že je Kuhnova koncepce dostatečné známá. Naopak v Polsku se v té době již sama 

recepce Kuhna v šedesátých a sedmdesátých letech stává tématem sekundární literatury. 

Fakt, že se českoslovenští autoři začali Kuhnem zabývat až v průběhu 

sedmdesátých let, také ovlivnil obraz, který tito autoři o Kuhnovi vytvářeli. V té době 

totiž byl již známý Kuhnův dodatek z roku 1969 a první recepce Kuhna tak brala 

v potaz i Kuhovu modifikaci tezí z původní Struktury vědeckých revolucí, což 

automaticky také sugerovalo jistou nedokonalost, když sám autor musel své teze pod 

tíhou kritiky přepracovat. To samozřejmě nebylo pro polskou recepci z let šedesátých 

ještě možné. Na druhou stranu se však českoslovenští autoři již příliš nezajímali o další 

Kuhnovy práce, což rozhodně naplatí pro Polsko, kde se například Kuhnova kniha The 

Essential Tension dočkala poměrně velkého ohlasu a dokonce i polského překladu. 

Zatímco pro polské filozofy tak „pozdní Kuhn“ znamenal Kuhnovy práce ze 

sedmdesátých či osmdesátých let, pro československé filozofy byl „pozdní Kuhn“ již 

ten z Dodatku z roku 1969. 

Dalším charakteristickým rysem pozdní československé recepce bylo, že se 

autoři již nevztahovali pouze k samotným Kuhnovým pracím, ale využívali v té době již 

poměrně bohaté sovětské i západní sekundární literatury. Díky převaze právě 

sovětských děl tak můžeme v československém případě hovořit o „recepci sovětské 

recepce“. V případě Polska naopak první fáze recepce v šedesátých letech přichází do 

polského prostředí coby tabula rasa. Eugeniusz Olszewski i další autoři tak mohli na 

Kuhnovu práci nahlížet bez předsudků a bez pozdějších vlivů sekundární literatury, což 

se zřetelně v těchto textech také odráželo. Ilustrují to například snahy ze šedesátých let 

Kuhnovu koncepci využívat také v praktické rovině (plánování vědy), které pak 

v sedmdesátých letech spíše vymizely. Takovéto pokusy se v Československu pak už 

neobjevovaly. 

Rozdíly mezi československou a polskou recepcí Kuhna byly do velké míry 

způsobeny také odlišnou podobou vědeckých polí. Například v Polsku byla pole 

historiků a filozofů a zejména pak metodologů vědy víceméně oddělená a i když 

recepce Struktury vědeckých revolucí byla zahájena v poli historiků vědy (což bylo 

ovšem logické, neboť právě této skupině vědců byl Kuhn již dříve znám z prací o 

dějinách vědy), v sedmdesátých a osmdesátých letech pak dominovali filozofové vědy. 

V československém případě bylo pole historiků a filozofů vědy, zejména pak za 

normalizace, mnohem více propojené (např. Čížkův a Fajkusův článek v Dějinách věd a 

techniky, Zeleného příspěvek na kongresu dějin věd) a nelze jednoznačně označit jednu 
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skupinu za dominující. Jisté však je, že v případě historiků vědy bylo možné vysledovat 

i určité polské vlivy (Nový), zatímco v případě filozofického pole dominovaly vlivy 

sovětské. 

Československé vědecké pole pak bylo mnohem více ideologizováno než 

v Polsku. Důsledkem toho probíhala recepce Kuhna obligátním prizmatem marxismu-

leninismu – první fáze totiž v Československu začíná v prostředí stranické vědy. To 

v praxi znamenalo, že docházelo k explicitnímu srovnání Kuhnových tezí 

s marxistickou ideologií a to, co bylo vyhodnoceno u Kuhna jako dobré, mělo být 

nepřiznanou inspirací z marxismu, zatímco to, co se u Kuhna od marxismu-leninismu 

lišilo, bylo automaticky špatné. V Československu tak byla vědecká pole, ve kterých 

docházelo k recepci Kuhna, bez významnější plurality názorů či bez výraznější 

osobnosti a téměř šablonovitá. Určitou výjimku v tomto ohledu představoval na 

Slovensku Vojtech Filkorn. Navíc v Československu chyběla osobnost typu Eugeniusze 

Olszewského či Stefana Amsterdamského, která by hned ze začátku začala Kuhna 

propagovat. Zdeněk Neubauer, který mohl částečně na tuto roli aspirovat, pak nebyl 

součástí „oficiálního“ vědeckého pole. 

Naopak v Polsku vyznávali marxistický přístup jen někteří autoři a s určitostí 

můžeme vědecké pole v Polsku definovat jako pluralistické. Recepce Kuhna tak byla 

odlišná v prostředí varšavských, poznaňských či lublinských filozofů vědy. A i když se 

třeba metodologové poznaňské školy sami deklarovali jako marxisté, rozhodně se 

nejednalo o marxismus sovětského typu, ale spíše o přístup, který by například 

v normalizačním Československu byl vyhodnocen jako revizionistický nebo 

přinejmenším idealistický (stať I. Nowakové v Metodologických problémech vývinu 

vedeckých teórií).
1254

 Pro Polsko tak byla charakteristická nejen rozmanitost přístupů, 

ale také pluralita samotného marxismu. Pluralitu polského pole je možné ilustrovat také 

rozdílnými přístupy ke sporu Kuhn – Popper, zatímco v československém poli se tento 

spor většinou interpretoval podle sovětského modelu – jelikož byl Popper coby 

antimarxista a priori špatný, Kuhn musí být lepší, protože Poppera kritizuje (aneb 

nepřítel mého nepřítele je můj přítel). 

Dalším faktorem ovlivňujícím recepci díla Thomase Kuhna byla tradice. 

V polském případě hrály meziválečné i starší tradice vědy větší roli, než v případě 

československém, kde naopak tyto tradice byly téměř potlačeny. V Polsku se tyto 

                                                 
1254
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tradice projevovaly například zvýšeným zájmem o otázky aplikace Kuhnova modelu na 

humanitní a společenské vědy (Olszewski), což vycházelo právě z polského důrazu na 

humanitní vědy i z polského specifického zaměření dějin věd na studium humanitních a 

společenskovědních oborů. Navíc byla v polské recepci Kuhna reflektována mimo jiné 

také polská meziválečná sociologická tradice (Ossowski, Znaniecki), a nesmíme 

zapomenout ani na polské kořeny L. Flecka, což jistě byl jeden z důvodů o zvýšený 

zájem o tohoto mikrobiologa v Polsku poté, co se o něm Kuhn ve Struktuře vědeckých 

revolucí zmínil. 

Naopak o tom, že v Československu se ze starších tradic příliš nevycházelo, 

svědčí to, že na podobnosti Hrušovského tezí s Kuhnem se začalo poukazovat až 

v devadesátých letech a do té doby se příliš neobjevovaly snahy nalézt v československé 

tradici vědy nějaký „místní“ protějšek Kuhna. Do té doby totiž byly sovětské a 

marxistické vlivy důležitější než například slovenská tradice metodologie vědy ze 

třicátých a čtyřicátých let. Navíc nebyl Kuhn v československém prostředí hodnocen 

natolik kladně, aby mohl být viděn jako model hodný následování. V rámci 

Československa pak bezesporu hrály větší roly tradice na Slovensku, kde alespoň 

vznikaly v rámci oficiální vědy i určité vlastní koncepce (Filkorn). 

I v Československu se pak samozřejmě občas objevovala otázka o možnosti 

aplikace Kuhnova modelu na společenské vědy, to ale na rozdíl od Polska nevycházelo 

z nějaké specifické české či slovenské tradice, ale jednalo se již o reflexi této otázky u 

jiných Kuhnových kritiků. Rozdílný přístup bylo také možné vypozorovat v případě 

konceptu vědeckotechnické revoluce. Zatímco v Československu se tento koncept zcela 

obešel bez Kuhna a nikoho většinou ani nenapadlo VTR nějak do souvislosti s Kuhnem 

dávat, v Polsku se v textech o VTR většinou Kuhn jaksi automaticky zmiňoval, neboť 

se polským autorům nejspíš zdálo logické, že VTR a vědecké revoluce spolu přece 

souvisí. 

V Polsku za poměrně brzkou recepcí Kuhna může stát rovněž to, že zde byl 

Kuhn již před Strukturou vědeckých revolucí poměrně znám, přinejmenším v prostředí 

historiků vědy. První Kuhnova kniha z roku 1957 totiž byla o koperníkovské revoluci a 

toho si samozřejmě polští historici vědy, vesměs uctívající Koperníkův kult, nemohli 

nevšimnout. Kuhn si tak Koperníkem nevědomky v Polsku skvěle připravil půdu pro 

následnou recepci Struktury vědeckých revolucí. Kdyby tématem Kuhnovy první knihy 

byl například Purkyně, pravděpodobně by v Československu začala recepce Struktury 

vědeckých revolucí dříve. 
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Recepce díla Thomase Kuhna modelově ilustrovala polskou otevřenost 

západním vlivům, zatímco v Československu (v českých zemích i na Slovensku), a to 

zejména v sedmdesátých letech, dominovaly sovětské vlivy a recepce západní literatury 

zde do velké míry probíhala prizmatem sovětských textů. Ukázalo se též, že zejména 

filozofické pole nebylo v Československu příliš otevřené ani polským vlivům. 

V Československu se totiž až na výjimky vůbec neodkazovalo na polský překlad 

Struktury vědeckých revolucí, namísto toho se zde začaly reflektovat až trochu pozdější 

sovětské diskuse o Kuhnovi. 

Polská otevřenost na Západ se projevila například ve Smoliczově návštěvě 

v Polsku, která tak mohla přímo zprostředkovat zahraniční recepci Kuhna. V době 

Smoliczovy návštěvy, tedy v roce 1972, by něco takového bylo v normalizovaném 

Československu nemyslitelné. Jiným příkladem polského napojení na Západ byla 

Amsterdamského korespondence s Kuhnem. V Československu zřejmě nikdo nebyl 

Kuhnem natolik ovlivněn, aby měl potřebu mu psát dopisy a žádat nějaká vysvětlení 

jeho koncepce a zřejmě by to zde ani nikoho nenapadlo. 

Obecně pak lze konstatovat, že právě Kuhnova Struktura vědeckých revolucí 

v Polsku podnítila zájem o podobné otázky spojené s vývojem vědy, což se promítlo do 

nárůstů překladů západní literatury v Polsku – mohl zde v polštině vyjít například 

Feyerabend či Popper. Také to bylo v normalizovaném Československu nemyslitelné. 

Teprve v osmdesátých letech začalo být možné oficiálně překládat některé západní 

knihy do slovenštiny – a mezi nimi také Strukturu vědeckých revolucí. 

V českých zemích i na Slovensku tedy převažovaly, na rozdíl od Polska, 

sovětské vlivy. I v Polsku však zůstával pro některé polské filozofy náležící do pole 

stranické vědy Sovětský svaz vzorem. Na rozdíl od normalizačního Československa 

však nebylo toto pole dominantní a především se nepřekrývalo s akademickou vědou. Je 

také nutné připomenout, že nebyl sovětský text jako sovětský text, a že i když se 

například v Polsku objevily některé překlady sovětské literatury, většinou nebyly tak 

ideologicky zabarvené jako ty, které bývaly publikovány v Československu. 
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Závěr 

Vědecké tradice sehrály v Polsku a Československu po roce 1945 (respektive 1948) 

odlišnou úlohu. V Polsku totiž byla věda, ač oficiálně nesla také přívlastek 

„socialistická“, mnohem více spjatá s tradicí a mnohem více byla také vnímána 

„národně“ – na rozdíl od tehdy dominujícího deklarovaného československého 

„internacionalismu“. Vědecké tradice se v Polské lidové republice chápaly většinou 

pozitivně – a to včetně tradice tzv. humanistiky, která v mnohém odbočovala od 

sovětského modelu vědy, hojně prosazovaného v Československu. Prizmatem polské 

humanistické tradice polští vědci nahlíželi také na „socialistickou vědu“, která se proto 

nemusela jevit jako čistě „socialistická“. Dělo se tak zejména v prostředí tzv. 

akademické vědy. Právě akademické vědě se totiž v Polsku podařilo prosadit svůj obraz 

toho, co je věda a jaké jsou její cíle, zatímco ideologicky zaměřená věda v pojetí 

stranických vědců byla spíše jen okrajovým konceptem. 

„Věda o vědě“ coby obor vznikala v šedesátých letech na základě již existujících 

více či méně ukotvených a institucionalizovaných oborů (filozofie vědy, dějiny vědy 

atd.). „Věda o vědě“ proto musela přinejmenším částečně navazovat na určitou tradici 

vycházející právě z těchto disciplín. Tato tradice pak byla opět velmi viditelná v případě 

naukoznawstwa: polská „věda o vědě“ byla zaměřena zejména na filozofické otázky 

spojené s rozvojem vědy a v jejím rámci působili také pokračovatelé lvovsko-varšavské 

školy. V Československu byla provázanost „vědy o vědě“ s předválečnou tradicí 

mnohem menší: jednak nebyla filozofie vědy coby obor v Československu či v českých 

zemích rozvíjena do takové míry, jako tomu bylo v Polsku, a jednak se po roce 1948 na 

tuto tradici ani nenavazovalo (do velké míry tehdy zůstala „zapomenuta“ například 

bratislavská metodologická škola). Menší kontinuita s předválečnou tradicí 

v Československu vycházela mimo jiné také z toho, že v rámci „vědy o vědě“ 

v šedesátých letech působila zejména „mladší“ generace, na rozdíl od Polska, ve kterém 

po roce 1956 akademicky působilo i mnoho meziválečných profesorů. Pro Polsko proto 

byla charakteristická jak kontinuita vědeckého myšlení (konceptů), tak také kontinuita 

personální. Tento fenomén se promítl také do dalšího z oborů náležejícího do „vědy o 

vědě“ – dějin vědy. V polském případě ztělesňoval kontinuitu s meziválečnou tradicí 

zejména Bogdan Suchodolski, a v souladu s touto tradicí se i v lidovém Polsku nadále 

věnoval velký důraz na studium dějin humanitních a společenských věd (vliv tradiční 
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polské humanistiky). V Československu se naopak, podobně jako v Sovětském svazu, 

dějiny vědy soustředily především na dějiny přírodních věd a techniky. 

Důležitost vědeckých tradic se v Polsku projevila také v případě recepce díla 

Thomase Kuhna – viditelné byly tyto tradice například na snahách autorů aplikovat 

Kuhnovy myšlenky na studium společenských věd, na přijímání Kuhnových idejí 

prizmatem konceptů polských sociologů meziválečného období či na častém 

odkazování na význam myšlenek Ludwika Flecka. V československé recepci Struktury 

vědeckých revolucí nesehrály vědecké tradice zdaleka takovou úlohu. Příkladem může 

být absence srovnání Kuhnových a Hrušovského myšlenek ze třicátých a čtyřicátých let, 

které se v prostředí slovenských „vědců o vědě“ doslova nabízelo, reflektováno bylo 

však až v devadesátých letech. V Československu totiž byly v případě recepce díla 

Thomase Kuhna až do konce osmdesátých let výrazně důležitější sovětské vlivy a 

marxistická ideologie než koncepty vzniklé na území Československa před rokem 1948. 

Aktuální politicko-ideologický kontext bezesporu ovlivňoval podobu komunity 

„vědců o vědě“ ve větší míře v Československu, než tomu bylo v Polsku. Vnější 

mocenské zásahy ovlivňovaly nejen fungování vědecké komunity, ale i samotný objekt 

„vědy o vědě“ – tedy obraz toho, co to je věda. Mocenské a ideologické faktory se tak 

v Československu výrazně odrážely v dobových textech o vědě – tedy ve výsledcích 

činnosti „vědců o vědě“. Liberální šedesátá léta v tomto ohledu pak byla určitou snahou 

o osamostatnění se od těchto vlivů – docházelo ke kritice stalinismu ve vědě, 

zpochybňoval se imperativ stranickosti, objevovaly se také snahy o rehabilitaci 

meziválečné tradice. Proto nabízela šedesátá léta v Československu jiný obraz vědy, než 

jaký poté dominoval v období normalizace. Na rozdíl od Polska se československá (a 

zejména pak „normalizační“) „věda o vědě“ zaměřovala především na to, jak by měla 

věda v socialismu vypadat, zatímco v Polsku byla předmětem zkoumání spíše věda 

„jako taková“, tedy věda bez ohledu na politicko-ideologický kontext. 

Nejen výsledky „vědy o vědě“, ale také institucionalizace tohoto oboru byla 

v Československu do velké míry ovlivněna politicko-ideologickým kontextem. 

V období pražského jara proto mohli vědci například vznášet své požadavky na 

prohloubení výzkumu filozofie či metodologie vědy v rámci širší oblasti politických 

požadavků, jako bylo zrušení cenzury či povolování cest na Západ. Druhá polovina 

šedesátých let mohla být spojena s rozvojem poněkud liberálnější „vědy o vědě“ i 

v institucionální rovině (aktivity Ladislava Tondla, vznik Kabinetu teorie a metodologie 

vědy ČSAV) právě díky příznivému politicko-ideologickému kontextu. 
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V Československu tak byla míra politizace vědy větší než v případě Polska. Jiným 

odrazem politizace či ideologizace československé vědy (včetně „vědy o vědě“) pak 

bylo například institucionalizování tzv. kritiky buržoazních koncepcí, které dosáhlo 

v Československu vrcholu v sedmdesátých letech. Tato „kritika“ byla nejen faktorem, 

který ovlivňoval složení komunity (kdo do ní mohl patřit, kdo mohl publikovat apod.), 

ale také její výsledky, tedy zejména filozofickou produkci. 

Také v případě dispozic vědců k zahraničním transferům sehrály vnější 

mocenské zásahy podstatnou úlohu – v Polsku i Československu. Nejviditelnější byly 

zřejmě v případě povolování cest na Západ či cenzury zahraniční literatury. 

V Československu byly dispozice k zahraničním transferům ovlivněny aktuální 

politickou situací ve větší míře než v Polsku (zlom šedesátá léta versus normalizace). 

V polském i československém případě pak sehrály podobnou úlohu ekonomické 

faktory, zejména permanentní nedostatek deviz. Vysoká míra ideologizace vědeckého 

pole v Československu byla patrná i v případě recepce díla Thomase Kuhna – 

projevovalo se to například na podléhání sovětským vlivům či interpretaci Kuhnových 

myšlenek z hlediska marxismu-leninismu. Hodnocení Kuhna prizmatem oficiální 

ideologie socialistického Československa je sice možné chápat na jedné straně jako 

určitý habitus vědců, společný mimochodem i polským „stranickým“ vědcům, na straně 

druhé se však jednalo také o vliv externích zásahů (vlivy či tlaky politického pole). 

V případě recepce Kuhna (ale i dalších „západních“ autorů) tak můžeme rozlišovat mezi 

recepcí vědeckou (typickou pro polskou akademickou vědu, vycházející zejména 

zevnitř komunity) a recepcí ideologickou (typickou pro československou normalizaci, 

vycházející z politicko-ideologického kontextu). 

Vnitřní fungování vědecké komunity bylo bezesporu ovlivňováno především 

habitem vědců a kapitálem, kterým disponovali. Habitus se lišil zejména podle toho, 

jestli vědci náleželi do stranické, akademické či opoziční vědy – například v případě 

stranické vědy bylo habitem citovat tzv. klasiky marxismu-leninismu, naopak habitem 

polského akademického vědce bylo tyto „klasiky“ necitovat a nebýt členem PZPR. 

Zásadní rozdíl mezi vnitřním fungováním komunit v Polsku a Československu pak lze 

spatřovat v roli vědecké autority. V polském případě se mnoho humanitních vědců 

těšilo autoritě nabyté již v meziválečném období, případně ještě dříve. Tito vědci tak na 

jedné straně ztělesňovali určitou kontinuitu s tradicí, na straně druhé svým aktivním 

působením ve vědeckém poli pomáhali tuto tradici udržovat či reprodukovat 

(vychovávání následovníků, předávání habitu, zastávání významných funkcí). 
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K vědeckým autoritám pak přistupovaly Polská sjednocená dělnická strana a 

Komunistická strana Československa odlišně – polští komunisté se snažili získat na 

svou stranu významné vědce těšící se vědecké autoritě, zatímco KSČ se snažila 

vědeckou komunitu ovlivňovat „zevnitř“ prostřednictvím působení „stranických vědců“. 

Cílem československých komunistů tak bylo, aby měla vědecká pracoviště stranický 

charakter. Na podobný cíl PZPR rezignovala – „získat“ na svou stranu uznávané vědce 

pro ni totiž neznamenalo, aby dotyčný vědec vstoupil do strany nebo hlásal 

marxistickou ideologii, ale aby pokud možno veřejně proti polským komunistům 

nevystupoval, tedy aby se držel „akademické“ vědy a nepřekračoval hranice s vědou 

„opoziční“. Příkladem toho, že pro československé komunisty nebyla vědecká autorita 

až natolik důležitá, byl osud Ladislava Tondla, který byl za normalizace zbaven svých 

funkcí a možnosti vědecky působit bez ohledu na autoritu, jaké se těšil nejen doma, ale 

především pak v zahraničí. Právě normalizace byla v Československu obdobím, kdy 

výrazně převládala stranickost a loajalita nad vědeckou autoritou. Již v šedesátých 

letech však byla stranická legitimace v Československu velmi často podmínkou 

k zastávání významných funkcí ve vědeckých institucích, zatímco v Polsku rozhodovaly 

spíše vědecké kvality a nikoliv stranická příslušnost (neplatilo to ovšem vždy). 

Vnitřní fungování vědecké komunity ovlivňovalo rovněž dispozice 

k zahraničním transferům. V Polsku totiž většinou stačila vědecká autorita k tomu, aby 

byl vědec „puštěn“ na Západ, neboť se dbalo o dobrý obraz Polska v zahraničí. Vnitřní 

pluralismus vědecké komunity v Polsku (různé školy či „odrůdy“ marxismu) byl také 

jedním z aspektů, který ovlivňoval dispozice vědeckého pole k zahraničním transferům, 

a který byl patrný i v případě polské recepce Struktury vědeckých revolucí. 

V československém případě byla vědecká komunita z vnitřního pohledu méně 

rozmanitá a zejména v období normalizace pak málo otevřená jiným než sovětským 

vlivům, což se zřetelně odráželo i v textech o Thomasovi Kuhnovi. 

V úvodu zmíněný model vědecké kultury podle Janusze Goćkowského a 

Stanisława Marmuszewského pomohl osvětlit zkoumanou otázku – tedy jakou roli při 

vytváření a fungování polského a československého (či českého a slovenského) pole 

„vědců o vědě“ sehrály vědecké tradice, externí mocenské či ideologické vlivy a vnitřní 

podoba pole (rozložení kapitálu). V Polsku totiž dominance akademické vědy po roce 

1956 může vysvětlit jak kontinuitu s tradicí (obory, koncepty, osobnosti, ale třeba i 

zahraniční vlivy), tak i neschopnost Polské sjednocené dělnické strany akademické vědě 

konkurovat a vznik určité „koexistence“ akademické a stranické vědy. Dominance 
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akademické vědy v Polsku také umožnila prosazování jejího habitu – nestranictví, 

uznávání vědeckých schopností či nepodléhání vyprázdněnému marxistickému 

diskursu. Překryv československé stranické vědy s vědou akademickou pak zase může 

vysvětlit snadnější odpoutání se od vědeckých tradic, absenci výraznější personální 

kontinuity ve společenských a humanitních vědách (přinejmenším ve srovnání 

s Polskem) i nenavazování na meziválečné vědecké koncepty či dokonce obory. 

Z hlediska externích vlivů vysvětluje dominance stranické vědy vysokou míru politizace 

a ideologizace československé vědy (podřízení vědeckého pole politickému poli), která 

se projevovala i v případě dispozic k zahraničním transferům. Splývání československé 

akademické vědy s vědou stranickou pak v neposlední řadě osvětluje vnitřní fungování 

pole – ať už se například jednalo o malý význam vědecké autority ve srovnání 

s politickým kapitálem či ideologizace vědecké komunity „zevnitř“ prostřednictvím 

vědců – komunistů. Z tohoto pohledu „tří vědeckých kultur“ (kultury stranické, 

akademické a opoziční) se pak liberální šedesátá léta a zejména pak pražské jaro 

v Československu může jevit jako určitá snaha o osamostatnění akademické vědy od 

vědy stranické. S nástupem normalizace se pak v důsledku ovládnutí akademické vědy 

právě vědou stranickou z původní akademické vědy částečně stala věda opoziční. 

Rozdílné role akademické a stranické vědy pak vedly k tomu, že polská a 

československá komunita „vědců o vědě“ sdílely odlišná „paradigmata“ – to, co bylo 

pro jednu komunitu kachnou, bylo pro druhou králíkem. 
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Summary 

This dissertation deals with the Czechoslovak and Polish community of “scientists of 

science” (mainly historians, philosophers, and methodologists of science) from 1962 to 

1989. It focuses not only on the inner evolution of this community (scientists, their 

works, scientific institutions etc.) but it also examines how was this community formed 

by the tradition of scientific thought on the one hand, and by the contemporary political 

and ideological context (Soviet influences, Marxism-Leninism, monopoly of the 

communist party) on the other. It focuses also on the ability of the scientific community 

to accept or reflect influences from the Western Europe or United States – which means 

from the so-called “capitalist countries”. Two spheres are analysed to clarify 

dispositions of Polish and Czechoslovak “scientists of science” to foreign transfers: 

first, scientists’ possibilities to travel to Western countries (research stays, participations 

at congresses etc.), and second, accessibility to foreign (mainly Western) scientific 

literature. Functioning of Western concepts in the community of Polish and 

Czechoslovak “scientists of science” is illustrated by an example of the reception of 

Thomas Kuhn’s Structure of Scientific Revolutions from 1962. 

The dissertation shows that scientific traditions played different role in Poland 

and in Czechoslovakia after 1945 (or 1948). Polish (even “socialist”) science was more 

connected with the tradition from the interwar period or from the 19th century, 

including tradition of humanities. In addition, science in Poland was understood as 

“national”. In Czechoslovakia, this tradition was not so influential. Polish and 

Czechoslovak “Science of Science” arose from already existing and partially 

institutionalized disciplines as philosophy of science, history of science etc. Thus, at 

least partially, “Science of Science” had to follow the tradition of these branches. This 

tradition was again more visible in the Polish case (e.g. the influence of the Lwow-

Warsaw school in philosophy of science), whereas in Czechoslovakia “Science of 

Science” was not based on the interwar tradition (philosophy of science was not so 

developed in the Czech lands as it was in Poland). Different attitudes of Polish and 

Czechoslovak “scientists of science” can be also explained by the fact, that in Poland 

older generation of professors and scholars, popular already during the interwar period, 

could teach and research. The importance of Polish scientific tradition was also visible 

in the reception of Thomas Kuhn’s work in Poland (the role of social sciences and 

humanities, influence of Polish sociological concepts from the interwar period, 
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reminding of Ludwick Fleck’s influence on Kuhn). In Czechoslovakia, Soviet 

influences and Marxist ideology were much more important than traditions that had 

arisen in the Czechoslovak territory before 1948. 

Whereas the scientific tradition played an important role in Poland, ideological 

and political context was more crucial in Czechoslovakia. Political interventions 

influenced not only functioning of the scientific community, but also the object of the 

“Science of Science”, it means the questions, what science is. During the Prague Spring, 

scientists in Czechoslovakia tried to implement a new image of “more autonomous” 

science. However, during the so-called normalization the “ideological” image of science 

prevailed. Another aspect of the ideologization of Czechoslovak social sciences and 

humanities was institutionalization of so-called “critique of bourgeois conceptions.” 

Political power in Poland and in Czechoslovakia influenced scientists’ dispositions to 

Western transfers as well. Political agents allowed or rejected planned travels, they 

censored imported literature. However, one non-political aspect was very important too: 

permanent shortage of foreign currency. The ideologization of scientific community in 

Czechoslovakia could be seen also in the case of the reception of Kuhn’ Structure of 

Scientific Revolutions (Soviet influence, Marxist discourse). That is why “ideological” 

reception prevailed in Czechoslovakia, whereas in Poland rather “scientific” reception 

could be found. 

Internal functioning of the Polish and Czechoslovak communities of “scientists 

of science” was determined by the scientists’ habitus and capital they disposed. Habitus 

differed according to the spheres: academic, Party or oppositional. The crucial 

difference between Polish and Czechoslovak scientific community was the role of 

authority. In the Polish case, many scientists enjoyed scientific authority already from 

the interwar period. Thus, these scientists symbolized continuity with the scientific 

tradition and in the same time they helped to maintain and reproduce this “heritage”. 

The Polish United Workers’ Party (PUWP) and The Communist Party of 

Czechoslovakia (CPCz) had different attitudes towards these “traditional” scientists. 

Polish communists tried to “co-exist“ with these scientists, for the PUWP it was 

sufficient that these authorities were not openly and publicly against the communist 

rule. Czechoslovak communists tried to influence the community from inside through 

scientists-communists. The aim of the CPCz was to have a “Party science”. In addition, 

the scientific authority in Poland was usually sufficient for travel abroad. In 

Czechoslovakia, and mainly during the era of normalization, possession of political 
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capital was necessary. The internal plurality of the Polish scientific community 

(different “schools”, diverse “sorts” of Marxism) was also one of aspects that influenced 

dispositions to the Western transfers including reception of Thomas Kuhn’s work. In the 

Czechoslovak case, the community was much less diverse and the reception of The 

Structure of Scientific Revolutions was rather homogenous. 

The role of scientific tradition in Poland could be explained by the dominance of 

the so-called academic science after 1956. On the other hand, the overlap of academic 

and Party science in Czechoslovakia could clarify the little importance of scientific 

traditions, absence of personal continuity and the high degree of politization and 

ideologization of the scientific community. 
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