
Posudek disertační práce PhDr. Michaely Kůželové Kachna nebo králík? „Věda o vědě“ v Polsku a 

Československu 1962–1989 

Autorka se ujala nelehkého úkolu srovnat vývoj „vědy o vědě“ v Československu a v Polsku od 

počátku šedesátých let až do roku 1989. Zatímco rok 1989 odráží přelom z politického hlediska, 

definitivní pád sovětského bloku, rok 1962 autorka zvolila především s ohledem na vývoj „vědy o 

vědě“ v zemích východního bloku i v celosvětovém měřítku. Domnívám se, že klíčovou roli při jejím 

rozhodování ovšem hrál fakt, že právě v roce 1962 poprvé vyšla kniha Thomase S. Kuhna Struktura 

vědeckých revolucí, jejíž recepci se ve své disertaci obsáhle věnuje. Kupodivu však tento důvod 

zamlžuje pouze obecným poukazem význam tohoto data pro prosazování historického proudu ve 

filozofii vědy v anglosaském prostředí. Místo toho uvádí jiné údaje, z hlediska samotného textu 

ovšem přece jen méně významné – např. činností Ústavu plánování vědy založeného v roce 1962 se 

zabývá jen naprosto okrajově. Domnívám se, že vydání Struktury vědeckých revolucí autorka 

nezmínila proto, že se snažila oslabit mimořádně úzké spojení s analýzou diskuse o tomto díle a 

zdůraznit její širší záběr.  

Struktura disertační práce jasně ukazuje, že zde nejde o popisnou komparaci a autorka se soustředila 

pouze na několik, z jejího hlediska klíčových tematických okruhů. Tomu také odpovídá podoba 

jednotlivých kapitol. První se zaměřuje na rozdílné tradice vědeckého provozu v Československu a 

v Polsku. Autorka zde především zdůrazňuje silné patriotické tradice v polské vědě a její menší 

ovlivnění komunistickou stranou. Připomíná také větší orientaci české vědy na přírodní a technické 

obory, což ovlivnilo i např. zaměření dějin vědy. Nicméně přesvědčení autorky o zásadní diskontinuitě 

české vědy se mi jeví jako diskutabilní, zejména v přírodovědeckých a technických oborech. Je ale 

pravda, že právě v šedesátých letech se již podařilo vybudovat v Československu systém „socialistické 

vědy“, která se obešla bez hlubších vazeb na meziválečné nebo ještě starší tradice. Druhá kapitola se 

soustředí jednak na otázku institucionalizace vědy o vědě v obou zemích a zároveň na problematiku 

ideologizace vědeckých komunit v Polsku a Československu. Autorka zde akcentuje rychlejší rozvoj 

„vědy o vědě“ v Polsku daný i tradicemi zejména v oblasti filosofie vědy, poněkud však přitom 

opomíjí směry „vědy o vědě“, které se rozvíjely zejména v Československu (např. plánování vědy, 

management vědy apod.). M. Kůželová v této kapitole také při srovnání míry ideologizace vědecké 

komunity v obou státech dospívá k nepříliš překvapivému závěru, že v Československu byla podstatně 

vyšší. Její rozčlenění vědy na stranickou vědu, vědu akademickou a vědu opoziční (srv. též přílohu 1) 

však považuji za poněkud vágní a pro přírodní a technické vědy těžko využitelné. Ve třetím okruhu 

autorka rozebírá dispozice obou vědeckých komunit k zahraničním transferům a opět se jedná o dvě 

podtémata – o možnosti vycestovat do zahraničí (především na Západ) a o přístup k zahraniční 

literatuře. V obou případech dospívá opět k očekávaným zjištěním, že situace v Polsku byla méně 

svázaná ideologickým zásahy a kontakty se západním světem probíhaly s menšími komplikacemi. Za 

skutečné jádro celé disertační práce pak můžeme považovat kapitolu čtvrtou, kde se autorka 

věnovala recepci díla Thomase S. Kuhna v Polsku a Československu. Zatímco v Polsku se Kuhnova 

publikace Struktura vědeckých revolucí stala velmi rychle jednou z nejprobíranějších prací v oblasti 

filosofie vědy a dějin věd, čeští a slovenští autoři ji více reflektovali až v sedmdesátých letech a to 

hlavně prizmatem sovětských hodnocení této knihy. Sama autorka však přiznává, že důvodem 

výrazně odlišné míry recepce nebyl jen vyšší ideologický tlak zejména v „normalizovaném“ 

Československu, ale i některé další okolnosti, mj. fakt, že ve své první knize se Kuhn věnoval „ikoně“ 

polské vědy Mikuláši Koperníkovi a také existence předchůdců Kuhnových teorií polského původu. 

Přesto autorka v závěru dává výrazně odlišnou míru recepce Kuhnovy tvorby v Polsku a 



v Československu do souvislosti hlavně s diferencemi v oblasti „vědy o vědě“ v obou státech, tak jak 

je přiblížily první tři kapitoly. 

Práce věnované dějinám vědy v širším kontextu se v současné české historiografii vyskytují spíše jen 

vzácně a díla, která se tuto tématiku snaží podávat v komparativním pohledu, představují už 

skutečnou raritu. Vysoce je třeba také ocenit, že autorka dostatečně reflektuje i situaci na Slovensku 

a nejedná se v tomto případě o nějaký „přílepek“ k dominantně českému pohledu, ale skutečně o 

plnohodnotné přiblížení situace i ze slovenské perspektivy. Dokonce se nezřídka zdá, že autorka se 

spolehlivěji orientuje v situaci v Polsku a na Slovensku než v samotných českých zemích. Autorka 

nashromáždila imponující množství zejména primární literatury a nepodcenila ani archivní výzkum. 

Poněkud širší výčet bych očekával zejména u sekundární literatury věnované poměrům ve vědě 

v Československu, která se v určitých momentech redukuje u autorky na publikaci Bohemia docta a 

několik málo dalších knih. 

V některých pasážích jsem se nemohl zbavit pocitu, že autorka ke komparaci přistupuje s již předem 

stanovenou hypotézou o liberálnějších poměrech v Polsku a naopak větší ideologizaci vědy 

v Československu a na základě toho vytváří značně dichotomický obraz, o jehož doložení se pokouší. 

Především se mi zdálo, že M. Kůželová definuje samotnou „vědu o vědě“ spíše z „polského“ hlediska 

a základní důraz klade na filosofii vědy a na výzkum věd společenských. Naproti tomu jen velmi 

omezeně reflektuje např. problematiku plánování vědy, která se v Československu poměrně úspěšně 

rozvíjela již od konce padesátých let. Opomínáno je např. i fungování filosofického kroužku při 

Biologickém (respektive Mikrobiologickém) ústavu ČSAV a obecně je institucionální vývoj v českých 

zemích podán v nadměrné zkratce. Jen minimálně analyzuje také komunitu historiků vědy 

v šedesátých letech. Možná by bylo zajímavé v kontextu jejích úvah o kontinuitách a tradicích o úloze 

Bohumila Němce v této vědecké komunitě. Určité rozpaky ve mně vyvolává i její pojetí stranické vědy 

v Československu. Zatímco v rámci Polska se jeví vcelku jasné, o jakém okruhu vědců se v tomto 

případě hovoří, u Československa se jedná o značně vágní termín. Zmatek ještě zvyšuje tvrzení ze s. 

108, že filosof Josef Ludvík Fischer stál na pomezí mezi akademickou a stranickou vědou. To totiž 

naznačuje značně extenzívní vnímání pojmu stranická věda. Otázka míry stranického zasahování do 

vědecké práce a reakci samotné vědecké komunity na tyto zásahy v různých obdobích není v disertaci 

podle mého názoru dostatečně zpracována. Zejména větší pozornost mohla autorka věnovat snahám 

vedení ČSAV o „expertizaci“ politiky koncem šedesátých let (srv. s. 48), především zavedení povinné 

vědecké oponentury u všech důležitých politických a hospodářských kroků. Primát stranickosti nebyl 

zpochybněn jen v období tzv. Pražského jara, jak autorka tvrdí na s. 62, ale již o několik roků dříve. 

Jasně to dokládají např. podkladové materiály k připravovanému plenárnímu zasedání ÚV KSČ 

k otázkám vědeckotechnického rozvoje na podzim 1967 (reálně proběhlo až v roce 1974 vzhledem ke 

změněným podmínkám se zcela opačným vyzněním). Za pochybné považuji také spojování 

vědeckého individualismu nebo naopak důrazu na týmovou práci s ideologickými otázkami – 

mnohem důležitější roli podle mého názoru hrála specifika jednotlivých vědních oborů. Proto např. 

důraz Františka Šorma na kolektivní (přesněji týmovou) práci souvisela spíše než s jeho příklonem ke 

komunistickým myšlenkám s charakterem jeho vědního oboru, tedy chemie. Navíc pracovní metoda 

F. Šorma se opírala právě především o práci rozsáhlých vědeckých týmů. Domnívám se, že kdyby 

autorka nepracovala s jistou apriorní představou, byl by její pohled zejména na českou a slovenskou 

vědu diferencovanější, i když snad by základní obrysy její teze zůstaly zachovány. 



Když autorka srovnává míru zapojení polských a československých institucí a vědců do mezinárodních 

organizací, uvádí přesné údaje jen pro Polsko, pro Československo operuje s počtem 103 organizací, u 

nichž ČSAV v roce 1962 (kdy došlo ke snížení jejího rozpočtu) neuhradila členský příspěvek. Přitom do 

mezinárodních struktur byli velmi dobře integrováni i mnozí čeští vědci, ovšem hlavně v oblasti 

přírodních a technických věd (např. I. Málek, F. Šorm aj.). S onou „uctivou suplikou“ F. Šorma 

směřovanou předsednictvu ÚV KSČ, kterou autorka zmiňuje s odkazem na článek J. Jindry je to trochu 

složitější – k tomuto kroku vedlo F. Šorma právě jeho vysoké postavení, kvůli němuž musel své 

pracovní cesty na Západ nechat schválit na takto vysoké úrovni. Rozhodně cestování na Západ 

v šedesátých letech u špičkových představitelů ČSAV nebylo ničím neobvyklým či výjimečným. Např. 

člen prezídia a ředitel Mikrobiologického ústavu I. Málek v roce 1967 strávil v zahraničí, především 

v západní Evropě více času než v Československu.  

Ve svém vhledu do vývoje institucionalizace vědy v Československu se autorka dopustila několika 

drobných nepřesností. Např. opakovaně hovoří o „Učené společnosti“, ačkoliv se jedná o Královskou 

českou společnost nauk (srv. s. 25). Když navíc autorka protestní rozklad bývalých členů ČAVU a KČSN 

(ji však označovali nepřesně jako Královskou učenou společnost) z roku 1968 interpretuje jako pokus 

o návrat k nesprávným „buržoazním“ tendencím, poněkud opomíjí jeden z důležitých aspektů tohoto 

pokusu – kritiku přílišné orientace nové ČSAV na přírodní a technické vědy a naopak upozadění věd 

humanitních. Tento rozklad tak nijak nezpochybňuje stížnosti hlavně přírodovědců na nedostatečnou 

podporu jejich oborů v meziválečném období. A konečně lze jen těžko zpochybnit, že skutečně J. E. 

Purkyně na počátku šedesátých let navrhoval vytvoření akademie věd jako sítě badatelských ústavů, 

což byl princip, na němž fungovala i Akademie věd SSSR, ale i řada dalších institucí na světě (např. 

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft). 

Přes uvedené drobné nedostatky a skutečnost, že disertační práce přináší jen dílčí obraz „vědy o 

vědě“ v Československu, v němž chybí důležité momenty, jedná se o velice inspirativní a vědecky 

mimořádně cennou práci, která zásadně rozšiřuje naše poznání o vývoji „vědy o vědě“ 

v Československu i Polsku i o limitech, v nichž vědecké komunity (především společenské vědy) 

v obou státech fungovaly. Lze jen doufat, že práce pokud možno s rozšířenou částí o české vědě brzo 

vyjde i knižně. V každém případě v ní autorka plně prokázala schopnost samostatné a kreativní 

vědecké práce a proto ji jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. 


