
8

V manželství s vědou

P
ětiletýchlapecsedív laboratořiasledujekreslený
seriál. Vedle v pracovněmá na stole rozloženou
stavebnici. Biologové Pavel a Romana Stopkovi
sisvéhotřetího,nejmladšíhosynaberoudopráce
často. „Díky tomu, že si prácimůžemeflexibilně
zorganizovatpodlenašichpotřeb,synkavyzved
nemezeškolkypooběděamůžemesnímstrávit

vícčasu,“říkáPavelStopka.Vmezinárodnímvýzkumnémcen
truBIOCEVveVestciuPrahyjevedoucímlaboratořegenetiky
chování,kdesezkoumá, jaksezvířatanavzájemrozpoznávají.
Stopkovispolunajednompracovištipůsobíužtéměřdvacetlet
a ještědéle jsouimanželé.Společnouprácipovažujízavýhodu:
mohou si navzájem vycházet vstříc a „ponorku“ prý neznají.
On řídí výzkumnoupráci a organizuje nové projekty a ona se
na nich se zbytkem týmu podílí. „Romana je v tom naprostý
génius. Její pečlivost je pro vědeckou práci nepostradatelná.
Největší výhoda je v tom, že když jeden z nás dělá časově ná
ročný experiment, druhý automaticky běží do školky nebo
udělá jídlo celé rodině,“ pochvaluje si Stopka.
Podobnýchakademickýchmanželskýchpárůpůsobívevý

zkumu celá řada. Kvůli náročnosti vědecké práce musí řešit,
jak sladit protichůdné potřeby pracovního a soukromého ži
vota. Vědci, kteréHNoslovily, oceňují, že jejich partneřimají
probadatelskouprácipochopení,vdomácnostisivypomáhají
a jejich role jsou rovnocenné amají i větší možnost pracovat
z domova. Shodují se ale také v tom, že věda vyžaduje vysoké
pracovnínasazení,kterésesrodičovskýmživotemslučuje jen
těžko.Matkyvědkyně,přestožemajízamuževědce,častomusí
ze svých kariérních ambicí slevit.
Před14 letyseStopkovýmnarodiladvojčataViktoraDavid

azačalonáročnéobdobí.Romanasesnažilaskloubitvědeckou
práci spéčíoděti, shlídánímmuselapomocibabička.Kdyžse
před pár lety rozhodli pro třetí dítě, snažila se do laboratoře
aspoň docházet. Tato zkušenost se jim hodí i při řízení pra
covního týmu. „I díky tomu, že jsemsámzažil, jak je pro ženu
těžképracovatvevěděpřimateřské,býtodloučenodhlavních
schůzek, jsem mnohem přívětivější vůči našim kolegyním.
Tolerujeme home office, protože o ně nechceme přijít. Víme,
že být s dítětem celé tři rokymozek ovlivní a návrat pak trvá
strašnědlouho,“říkáStopka.Pokudženapodlenějztratítéměř
deset letpéčíotřidětiažádáogrant, ječastooponentygrantu
posuzována, jakobynemělažádnévýsledky.„Tojediskriminu
jící.Mnohemdůležitější je kvalita a citovanost byť imenšího
počtu článkůnež jejich celkový počet,“myslí si.

Pravidlamužského světa
RodičevčeskémvýzkumupodleMarcelyLinkovézeSociolo
gickéhoústavuAVČRstálenemajídostatečnépodmínkypro
to, abymohli dobře sladit práci s péčí o děti, zejména tymalé.
Jakupozorňuje loňská studie tohotoústavu, jež se jakoprvní
věnovalapracovnímpodmínkámvčeskémvýzkumu,vakade
mickémprostředípřetrvávajírůznéstereotypy,kterédiskrimi
nují rodiče,ahlavněmatky.Mnohovědkyňnasvémpracovišti
zaznamenalo negativní postoje k rodičovství, 31,7 procenta
ženzachytilousvýchkolegůnebonadřízenýchnázor, ženení
vhodnézůstávatna rodičovskédélenež jedenrok, a téměř30
procent se setkalo s tvrzením, že bynebylo vhodné, abyměly
vnejbližšídoběděti.Pozitivnějipodlevýzkumuhodnotili sla
dění pracovníhoa rodinnéhoživota ženyv sociálníchvědách
amuživtechnickýchoborech,nejméněspokojenibylinaopak
v lékařských vědách.
Autorky studie došly k závěru, že problémem zdejšího vě

deckéhoprostředí je jehonastavení–řídísepřevážněpravidly
mužského světa. Kombinace práce a rodinných povinností
bývá nezřídka považována za soukromou záležitost hlavně
vědkyň, pečujících matek. Rodičovské povinnosti žen jsou
podle výzkumuvnímány jako klíčová překážka jejich profes
níhouplatněníakariérníhopostupu.Největšíproblémčeské
hovýzkumupodlestudiespočívávřízení lidí. „Přitomvhodné
pracovní podmínky a vedení jsou nutnou podmínkou pro to,
aby lidémohli podávat vynikající vědecké výkony a vědecká
práce se stala atraktivnímoborem,“ píše se ve studii.
Následkypotvrzují ičísla:podílženvevěděavýzkumuvČes

ku jedlouhodoběpodprůměrný,anavícvčasedáleklesá.Sak
tuálními 26 procenty jsme na tom nejhůř v Evropě. Z dotaz
níkovéhošetření SociologickéhoústavuAVČRve spolupráci
s Centrempro výzkumveřejnéhomínění navíc vyplynulo, že
až77procentakademikůaakademičekpociťuje, že seodnich
očekává až přílišmnoho práce, polovina dotázaných cítí tlak
na publikační činnost a 39 procent na získávání grantů. Přes
40procent žen a kolem třetinymužů cítilo v době šetření vy
čerpáníadalšíchzhruba30procentmužůaženbylovestresu.
Že se práce ve výzkumu těžko slaďuje s mateřstvím, po

tvrzuje i klimatoložka Eva Pejchová, manželka astronoma
OndřejePejchy,kterýnedávnozískal jako jedenzmálaČechů
prestižní grant Evropské výzkumné rady. „Není lehké sklou
bit práci a péči o malé děti. Těším se, až budumoct pracovat
naplno.Zčistěkariérníhohlediskamipřipadá, jakobyměma
teřství vysadilo z vlaku na zastávce a já teď opět naskakuji,“
říká a dodává, že s dětmi nemůže být tak pracovně efektivní,
jakbychtěla.PokudzrovnaOndřejnenípracovněvzahraničí,
pracujevtrojskémuniverzitnímareálu,zatímcoEvanaopačné
straněPrahy.Přestože jenarodičovskédovolené,snažíseúva
zek vÚstavu fyziky atmosféryAVČRna pražskémSpořilově
postupnězvyšovat.AkademievědmásicevPrazedvěškolky,
ale v jiných částechměsta.AbyEvamohlaněkolikhodinpra

Vědecké páry se často seznamují už při studiích a vydrží celý život. Jakmile ale
přijdou děti, začínají velké problémy. Manželé si vypomáhají, jenže systém jim vychází
jenmálo vstříc. A jsou to pak většinou ženy, které musí ze své vědecké kariéry slevit.
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covat,musí svěřitdvouletoudcerkuchůvě,kteránanivpráci
čeká.Lonivyjelapodelší dobědozahraničínavědeckoukon
ferenci a děti hlídal Ondřej. Ten připouští, že on sámna práci
dostávávětšíprostor,nechceale,aby jehožena„bylapozadu“.
Český výzkumný systém podle manželů Pejchových s ma

teřstvím příliš nepočítá. Tak jako Stopkovi, i oni poukazují
na nedostatky v systému grantů, které se udělují nejčastěji
na tři roky.Problémysgrantypotvrzuje i sociologická studie.
Na výzkum nemají vědci dostatek času i proto, že jim hodně
času zabírá příprava žádostí a správa grantů, tedy úřednická
práce. I když se podmínky grantů zlepšily, jsou podle nich
stále nepříznivé.
EvaPejchovámápodlesvýchslovaspoňtuvýhodu,žesejako

klimatoložka nemusí vázat na laboratoř a vystačí si kdekoliv
spočítačem. „Mladí čeští vědcibyměli jezdit conejvícedoza
hraničí,atotřebaisrodinou,“myslí siOndřejPejchaadodává,
že je tootázkapriorita takéspolečenskýchzvyklostí.Americ
ké vědkyně semnohdyvracejí dopráce šest týdnůpoporodu
(tak dlouhá je standardní mateřská dovolená v USA) a spolu
s rodinami se stěhují tam, kde je zrovna potřeba. Amají větší
jistotu, že je o ně pracovně zájem i během těhotenství.
SocioložkaMartaVohlídalovázeSociologickéhoústavuAV

ČRve své knize rozhovorů s akademickými páry z roku 2010,
nazvanéAkademické duety: o profesním a soukromémživo
tě ve vědě, připomíná, že ačkoliv péče o děti před rokem 1989
nebyla ideální,bylaširocedostupnádíky jeslímipronejmenší
děti.Většinavědkyňsetaktehdyvraceladopráceporelativně
krátké době. „Mateřská v délce dvou a více let bylamezi nimi
spíševýjimečná.Takový ,luxus‘ sibohužel současnémladéro
dinyvědcůčastonemohoufinančnědovolit,“píševesvéknize.
Řada akademických a vysokoškolských institucí po tlaku

ze strany vědců vybudovala ve svých budovách školky nebo
dětské skupiny, čemuž pomohly i peníze z evropských dota
cí. Podařilo se to například na pražském Albertově na okraji
BotanickézahradyPřírodovědeckéfakultyUK,kdeužšest let
funguje školkaRybička.Chodídoní24dětí vědcůastudentů.
„Mnohé z těchto dětí mají svá specifika. Vykazují znaky na
dání, snadnoa rychle seučí,mají výbornoupaměť, jsouvelmi
tvořivé,“ říká ředitelka školky Petra Černá. Podobné školky
jsou i v dalších univerzitních městech, například Univerzita
Palackéhomáprosvézaměstnanceastudentyškolkuvareálu
vysokoškolskýchkolejí.AolomouckáPřírodovědeckáfakulta
nyníbudujedětskouskupinu.Kdybudeotevřena,se ještěneví,
ale na její podporu vznikla petice, kterou ze dvou vědeckých
center podepsalo 135 lidí.
Univerzita Karlova také nabízí za výhodných podmínek

vědeckým párům 35 bytových jednotek v manželské koleji
Hvězda.Tammohoupodobudalšího studiabydlet samoživi
teléneborodiče,pokudjealespoňjedenvysokoškolák.Situaci
zlepšilo i zavedení takzvanéuznané doby rodičovství v záko
něovysokých školách.Dříve, kdyžměla žena vprůběhudok
torského studia dítě a kvůli péči o ně studium přerušila, se jí
roky,pokteréseodítěstarala,odečítalyodmaximálnímožné
doby studia. Nyní se už doba rodičovství do studia nezapočí
tává, čímž se prodlužuje čas, který studentka může věnovat
třeba výzkumu nebo psaní disertace. A totéž se týká i otců.
U studentů rodičů jiných než doktorských programů se díky
tomuto opatření doba, odkdy bymuseli začít platit poplatky
za prodloužení doby studia, odsouvá také.

Kdevzít čas a peníze?
VědkyněHanaKmentovázOlomouceseke svémuvýzkumu
po mateřské vrátila před třemi lety. Svůj pracovní život se
ale rozhodla podřídit chodu rodiny. Jejímumanželovi, fyzi
kálnímu chemikovi Štěpánu Kmentovi, se za poslední čtyři
rokypodařilovolomouckémRegionálnímcentrupokročilých
technologií amateriálů (RCPTM)založitúspěšnouvědeckou
skupinuFotoelektrochemie.Týmtvoří zejménacizinci,man
želé Kmentovi jsou v něm jedinými Čechy. Hanamá na sta
rosti několik vědeckých projektů i chod laboratoře. „Štěpán
buduje vědeckou skupinu a já i děti ho v tom podporujeme.
Vpráci sesnažímudělatmaximumaodpoledne jedudoškoly
a školky,“ říkáHana.Prýnelituje a cizí panínahlídáníbyděti
dlouhodobě svěřila jen nerada. „Vědamě baví strašně, ale už
ji na první místo nedávám,“ připouští. Do budoucna by své
aktivity ráda rozšířila opedagogickoučinnostnaUniverzitě
Palackého a vedení studentských prací.
Oproti jiným profesímmají akademici sice větší možnost

dělat práci, kdy jim to vyhovuje, často jí ale obětují i večery
avíkendy.Kdyžbrněnští literárníhistoriciMichalaAlenaPři
báňovi pracovali na rozsáhlé knize Český literární samizdat,
jezdilipocelé republice. Jaksnadsázkouříkají,bylotovlastně
detektivní pátrání po dnes již zapomenutých edicích a vyda
vatelích samizdatu. V ústavu sdílejí malou kancelář, a aby se
navzájem nerušili, střídají se v práci z domova. Děti mají už
odrostléauvědomují si, že společnýchchvil, kdy je rodinapo
hromadě, ubývá, a ještě nechtějí obětovat práci všechen čas.
Vědecké rodiny s mladšími dětmi ale řeší nejen čas. Mno

hem větším problémem jsou peníze. „Platy ve vědě zůstávají
dlouhodoběstejné,nemůžemekaždýrokse třemidětmi létat
na dovolenou kmoři. Je to čím dál náročnější,“ říká bioložka
Romana Stopková. Řada nadějnýchmladých vědců podle ní
proto zůstáváv zahraničí neboodchází dokomerčníchdoda
vatelských firem. „Věda není pro někoho, kdo chce primárně
vydělávat peníze, člověkv tommusí vidětnějakýhlubší smy
sl,“ dodává smířeně.

EVA A ONDŘEJ PEJCHOVI
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Ž
ena vystuduje vysokou školu,
úspěšně obhájí doktorát a rozhod
neseproakademickoudráhu.První
rokyvpráciúspěchystřídají zahra

niční stáže a konference. Pak se ale začne
blížit třicítkaapřijde touhapodítěti. Jako
spousta jinýchvědkyňmázapartneravěd
ce. Porodí a najednou má pocit, jako by ji
„někdovysadilzrozjetéhovlaku“.Všechno
jenajednoumnohemtěžší.Podobnézkuše
nostimávětšinavědkyň,snimižHNmluvi
ly.Ženynemajídostatekpodpory, jakouby
vtaknáročnémpovolánípotřebovaly, a to
hlavnětehdy,kdyžmajímaléděti, tvrdíso
cioložkaMarcelaLinkovázeSociologické
hoústavuAkademievědČR. „Včeskévědě
stále panují otřesné podmínky.“
Především zde ve srovnání se zbytkem

Evropypracujeméněžen.Azaposledních
10 letsesituaceodvaprocentníbodyzhor
šila: klesla na 26 procent, sedm procent
pod evropský průměr. Přitom celkově
počet českých vědců podle statistik na
růstá, jde ale hlavně o muže. Češi obecně
jsounaženypodleLinkovépřílišnároční.
„Vesrovnánísezahraničímklademeažne
přiměřené nároky na to, jak má vypadat
správné mateřství,“ říká. Pokud se chce
vědkyně už třeba po půlroční mateřské
dovolenéalespoňčástečněvrátitdopráce,
nemámalédítěkamdát. „Zejménavevel
kých městech, kde jsou také univerzity
a výzkumné ústavy, je velký nedostatek
zařízení pro péči o děti od půl roku jejich
života.Ktomusepakpřidáváto, ženaroz
díl odzahraničínaševýzkumákyauniver
zity věnují opravdu jen málo pozornosti
péčio lidskézdroje.Něco jako jejich řízení
tu nalezneme zřídka,“ říká Linková a do
dává: „Pokudbudeme ženámpořád říkat,
že semohousvobodněrozhodnoutnemít
děti a pak jim ve vědecké kariéře nic ne
brání, tak se neposuneme nikam.“
Česko je podle Linkové prakticky

ve všech ukazatelích pod průměrem Ev
ropy,někde iúplněnachvostu.Příkladby
si podle ní mělo vzít ze zemí, kde se pod
poruje rovnost vevědě: z Irska,Německa,
RakouskaaNizozemska.Vmnohazemích
jsou podle Linkové mnohem aktivnější
grantovéagentury,kteréposkytují ženám
specifické formy podpory už na počátku
vědecké dráhy a podporují i manželské
vědecké páry. Linková připomíná, že lep
ších výsledků přitom dosahují ty pracov
ní týmy, které jsou genderově vyvážené
apromyšleněvyužívají vlastní zdroje.Ně
které studie, například ty od společnosti
McKinseyzroku2015a2018,podleníuka
zují vztahmezidiverzitouafinančnímvý
konemfirmy. „Vždyť si to vezměte – v ČR
neustále roste podíl žen mezi studující
mi a absolventy vysokoškolského studia,
včetně doktorátu, a to ve všech oborech.
Atytovysocevzdělanéamotivovanéženy
pak skončí na pozicích, kde svoje vzdělá
ní ani nemohou využít, protože nemají
vhodnépodmínkyprokombinovánípráce
a rodičovství.“
Výsledkem špatné podpory jsou podle

Linkovévarovnéstatistikytýkající sevěd
kyňvevedoucíchpozicích.Zdejsounejvět
ší rozdílypatrnévpřírodních, technických
a lékařskýchvědách, tedyvoblastech,kde
dominují muži. „Ženy nemají podmínky
pro to, sedovedoucíchpozicvůbecdostat
avyužívatzdroje,kterésestímpojí.Situace
je ve srovnání s muži propastná,“ dodává
Linková. Situace dnešních mladých věd
kyň je přitom podle socioložky nepoměr
něobtížnějšínežustaršíchgenerací, třeba
proto,žedřívefungovalypronejmenšíděti
státní jesle, které umožnily všemmatkám
vrátit se rychledopráce. Jaksi vedouženy
včeskévědě,ukázalyužstatistickézprávy
Evropské komise She Figures v roce 2012,
kteréshledaly jejichpostavení jakonejhor
šívEvropě.Zdasesituacezměnila,ukážou
nejnovější data, jež She Figures zveřejní
právě dnes.
Některé věci se ale přece jen pomalu

mění,napříkladgrantovýsystém.Podlevy
jádřeníGrantovéagenturyČRužprorodiče
namateřskéneborodičovskédovolenépla
tí,žedoba,pokteroubylipryčzpracovního
procesu,senezapočítávádočasovýchlimi
tů. To se týká i juniorskýchgrantů, okteré
mohou žádat vědci do 35 let. U všech sku
pin grantových projektů mohou řešitelé
podleGAČRprojekt individuálněpřerušit,
úplně zastavit nebo zažádat o změnu řeši
tele. PodleLinkové aleGrantová agentura
upravila podmínkyprouchazeče o junior
skégrantyažpoobrovskémtlakuzestrany
vědkyň a výzkumných organizací.

Svobodná volba:
dělejte kariéru
(a nemějte děti)
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Takové je zastoupení
žen v české vědě,
podle Národního
kontrolního centra –
gender a věda je to
nejméně v Evropě
a o dvě procenta
méně než před
deseti lety. Současný
evropský průměr
zastoupení žen
ve vědě činí 33
procent.
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žen ve výzkumu
zaznamenalo na svém
pracovišti názor, že
není vhodné zůstávat
na rodičovské déle
než jeden rok. Téměř
30 procent se
setkalo s tvrzením,
že by nebylo vhodné,
aby měly v nejbližší
době děti.
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TISÍC KORUN

měsíčně si v rámci
všech typů institucí
průměrně vydělávají
ženy vědkyně,
zatímco muži vědci
mají jednou tolik.

35,9
MILIARDY
KORUN

dává letos stát
na vědu a výzkum.
Příští rok by
ze státního rozpočtu
mělo jít o 1,6 miliardy
více, další příjmy mají
instituce z dotací,
grantů nebo patentů.
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