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Z vesmíru

Rozkročený mezi budoucností a pravěkem,
mezi exaktními a humanitními vědami,
mezi Anglií a Českem. Profesor TOMÁŠ

POLCAR (42). Inženýr, který odmala
toužil být historikem. Úspěšný český
vědec západního střihu, který měl
na střední škole průměr známek
3,7. Vyvíjí futuristické slitiny pro

letectví i kosmický výzkum. Zkoumá
dinosauří zuby i pět tisíc let staré
sekyrky z doby bronzové. A píše

knihu o námořní blokádě Venezuely
v roce 1902.

do pravěku.
A zpět
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rozhovor

■ Píše se o vás kvůli vývoji „sci-fi mate-
riálů“ na ČVUT v Praze, ale zároveň v Sou-
thamptonu spolupracujete s archeology
na výzkumu keltského období, konkrétně
zkoumáte jejich sekerky. Jak jste k tomu
rozpětí přišel?
To je jedna z výhod akademického myš-
lení na Západě. Na standardní univerzitě,
která má všechny obory, od matematiky
až po art, funguje mezioborová komuni-
kace, tady je to málo představitelné. Takže
spolupracujeme s archeology, využíváme
moderní inženýrské principy pro studium
doby bronzové, podle opotřebení sekyrek
se snažíme zjistit, co s nimi sekali, jaké dře-
vo, jak často je museli brousit... Vnášíme
do archeologie inženýrský přístup:měření,
statistiku, modely. Ale nejen do archeolo-
gie – teď budeme takto zkoumat obrouše-
ní zubů dinosaurů. Jak chrup používali, co
jím jedli…
■ To vám z muzea půjčí dinosauří zuby
kexperimentům?
To by samozřejmě nešlo. Reálné zuby ničit
nemůžeme, ale v 3D tiskárně si můžeme
vyrobitmodel a ten testovat…
■ Co jste zjistili u sekerek?
Jsme teprve na startu, zatím si klademe
otázky: Ostřili je v terénu sami, nebo měli
„ostřiče“ specialistu? Měli jednu sekerku,
nebo každý hned několik, když šli někam
dál na dřevo? Kolik potřebovali sekerek,
aby posekali kus lesa nebo postavili dům?
Taková sekerka byla tehdy asi strašný ma-
jetek.Ale položímza vás otázku: „Comůže
dát doba bronzová dnešku?“
■ Dobráotázka!Mohlbyste se tímživit!
A nabídnu i překvapivou odpověď. Doba
bronzová má odpovědi i pro jaderné inže-
nýrství. Jaderná energetika řeší problém
s uskladněním radioaktivního odpadu. Dá
jej pod zem, zabetonuje, na nějakých sto
tisíc let… Jenže, co se s ním přesně stane?
Zkušenost s moderními slitinami máme
v současnostimaximálně stovky let.
■ Zato s bronzem je ta zkušenost o kapá-
nekdelší.
Ano! Díky nejstarším vzorkům z doby
bronzové můžeme analyzovat, co se stalo
za nějakých pět tisíc let. Jsou to nejdéle zná-
mé a nejdéle používané slitiny.
■ Takže podle toho, co se stalo s bronzem
z doby bronzové, usoudíte, co se bude dít
s radioaktivními kovy?
Přesně tak. My uděláme nějaký teoretický
model, který vyjde z vlastností bronzu. Di-

fuze (samovolný pohyb atomů v pevné látce,
pozn. red.) nebo koroze jsou obecné proce-
sy podobné ve všech materiálech, ve všech
kovech, řídí ho stejné rovnice. Díky tomu
můžeme udělat predikci do daleké budouc-
nosti. Samozřejměnebudemedělat bronzo-
vé kontejnery pro vyhořelé palivo, ale zna-
lost z bronzu aplikujeme na jiné materiály.
Vidíte, potřebujeme archeologii, abychom

byli schopní provozovat jaderné elektrárny.
Všechno je propojené, jen to lidi nevidí.
■ Tak skočme rovnou do budoucnosti. Vy-
víjíte také slitiny, které by se v budoucnu
mohly uplatnit v leteckém průmyslu i kos-
mickémvýzkumu, dokonce se jim říká „sci-
-fi materiály“. Ale ona už je to jen science –
věda, žádnáfiction –fikce, že?
Před deseti lety to byla science fiction, dnes
už jen věda, to máte pravdu. Ale kdo by
před patnácti lety řekl, že budeme mít to-
hle? (Ukáže dotykový telefon). My teď hle-
dáme slitinu, která bude díky hodně jemné
nanostruktuře stabilní, zrno materiálu ne-
bude růst s teplotou…

„Před deseti lety
to byla sci-fi, dnes
už jen věda.“

Profesor Tomáš Polcar žije s rodinou
v Anglii. Vědu však dělá půl na půl
na univerzitě v Southamptonu (na
snímku) i na ČVUT v Praze.

Doba bronzová
má odpovědi
i pro jaderné
inženýrství,
například pro
některé otázky
kolem skladování
a likvidace
radioaktivního
odpadu.
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■ Anaopaknebudeanipraskat přimrazu.
Tak. Struktura nového materiálu by měla
zůstat konstantní, nebudou se zhoršovat
jeho vlastnosti, neztratí pevnost, nezměk-
ne.Akdybychom ji změnit chtěli, tak se pak
přirozeněvrátí dopůvodního stavu, jakoby
se „samoléčila“. Dřív to bylo sci-fi, nyní už
víme, že to jde. Nepřišli jsme na to my, ale
původně vědci z Massachussettského tech-
nologického institutu. V časopise Science
vyšel článek, kterého jsme se chytli s poci-
tem, že bychom to mohli udělat ještě jinak
a lépe. Získali jsme na to pěkný evropský
grant. Bylo kolem toho trošku haló, proto-
že tyhle projekty je extrémně těžké dostat.
■ Za pár desítek let budou díky projektu
ICARUS tedy ve vesmíru fungovat družice
nebo rakety s vašimi novými odolnějšími
slitinami?
Ten horizont, pokud se to tedy povede, jste
nastavila správně. Občas si přečtu něco
v tomsmyslu, že za tři roky, kterénaprojekt
máme, vyrobíme rovnou tu družici. To by
bylo ono sci-fi. My především zjistíme, jest-
li takový materiál vyrobit lze. Když všech-
nopůjdedobře, vyrobímeplackunebokos-
tičku velikosti klíče, položíme to na stůl
a řekneme třeba: „Máme tento materiál, je
použitelný pro letadlo, ale není použitelný
pro satelit.“ A další vývoj bude trvat deset,
dvacet let.
■ V jaké jste fázi?
Něco už jsme spočítali a vymodelovali, tak
to teď zkusíme vyrobit. A až to vyrobíme,
podrobíme to zátěžovým testům na vyso-
kou teplotu, budeme sledovat, jak se mění
struktura.
■ Takže už jste našli optimální ingredien-
cepro váš slitinovýkoktejl?

Teď budeme testovat wolfram a titan.
Wolfram máte v žárovce…
■ Az titanumámsnubníprsten.
A jiní z něj mají v těle implantáty. A kom-
binace těchto dvou kovů se zatím ukazuje
jako hodně nadějná. Dobrá do vysokých
teplot, pro jaderný průmysl, ale ne pro le-
tectví, protože wolfram je strašně těžký.
Musíme najít ještě jinou kombinaci leh-
kých prvků, abychom mohli udělat trubku
do letadla.Nicméně, tohle je jenmalý výsek
toho, čím se vědecky zabývám.
■ K těmdalším se dostaneme. Chvíli bych
zůstala u toho vašeho rozpětí v časové ose
odpravěkupobudoucnost. Je tonáhoda?
Vystudoval jsem sice inženýrství, ale
v knihovně mám pár tisíc knih ze spole-
čenských a humanitních věd. Od dětství
miluju historii. Popravdě, obecná historie
je to, co bych chtěl opravdu ze srdce dělat,
všechno ostatní je bokovka. Hodlám se na

ni na stará kolena přihlásit v Southampto-
nu… A hlavně tu chci nahlas vyslovit záva-
zek. Žedo roka adodnedopíšu svouknihu
o blokádě Venezuely v roce 1902 (Británie,
Německo a Itálie tehdy vojenskou námořní
blokádou donutily Venezuelu, aby začala
splácet zahraniční dluh, pozn. red.).Když to
bude vytištěné černé na bílém, už nebudu
moct couvnout.
■ Zaznamenáno. Ale proč historii už dáv-
noneděláte?

Bylo to se mnou trošku náročné… Hodně
lidí má vědce za lidi, co museli být od zá-
kladky šprti a mít samé jedničky. Jenže já
gympl končil s průměrem 3,7. Nejhůř jsem
na tom byl z matematiky a fyziky. Sice jsem
byl přirozený talent, ale neměl jsem nikdy
v pořádku učebnice ani sešity – přesněji ře-
čeno, neměl jsem žádné učebnice ani sešity,
učil jsem se jen, když mi hořelo za patami.
A trojky mi stačily. Byl jsem trochu rebel.
■ A trochu lempl?
Taky. A vidíte, i já jsem dostudoval a jsem
profesorem na dvou univerzitách. V Sou-
thamptonu můžu být jedině profesorem,
protože na studium by mi nestačily mé
špatné známky ze střední školy. Ale když
jste profesor, nikdo se neptá.
■ Jásenatovašestudiumpřece jenomze-
ptám. Jak se to tedy seběhlo, že milovník
historie s trojkami z matiky a fyziky vystu-
duje inženýrskýoborastaneseprofesorem
aplikované fyziky?
Po maturitě v roce 1993 jsem měl plán,
chtěl jsem jít do cizinecké legie, být voják,
ale to se nějak nelíbilo rodičům (směje se).
Tak mi to rozmluvili, ať jdu na vysokou.
Neměl jsem moc představu kam, tak mi
podali přihlášku oni. Na práva a na strojár-
nu. Na práva mě nevzali, sice jsem měl na-
čtenou historickou knihovnu, ale neuměl
jsem přesná data a letopočty a jména, takže
jsem neudělal testy. Na strojárnu brali bez
přijímaček, ale jen s dobrým průměrem,
ten jsem neměl, tak jsem přijímačky dělal.
Ale tam jsem dostal plný počet bodů. Jen-
že ve druháku mě vylili kvůli technickému
kreslení. Hrozila vojna, tak jsem se radši
přihlásil znovu do bakalářského cyklu. Už
to šlo rychleji, i to kreslení jsem zvládnul.

„Trojky na gymplu
mi stačily. Byl
jsem trochu rebel.“

Proč zkoumat
několik tisíc let
staré sekyrky?
„Třeba i proto,
že jde o nejdéle
známé a nejdéle
používané slitiny.
Díky nejstarším
vzorkům z doby
bronzové můžeme
analyzovat, co se
s nimi za nějakých
pět tisíc let
stalo. Zkušenost
s moderními
slitinami máme
totiž maximálně
stovky let,“
vysvětluje prof.
Polcar.
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Ale nechodil jsem na přednášky, na první
přednášce jsem byl, až když jsem předná-
šel já sám. Tak jsem si tehdy všechno dra-
ze kopíroval, noc před zkouškou to přečetl
a ránonani šel.Aněkdy jsemudělal, někdy
ne. Prolejzal jsem. A stíhal spoustu jiných
věcí.
■ Co třeba?
Karty.Mariáš.A jednou jsme sepři kartách
nějak bavili o tom, co se stane, když hodí-
me dlouhou tyč „naplocho“ do rybníka.
Cokolivhodíte do rybníka, tak to vyvolána
vodě kruhové vlny, že jo, ale tyč? Ale jako
inženýři jsme tuhlematiku a fyziku nemě-
li, tak jsem se rozhodl to zjistit namatfyzu,
a dal jsem si přihlášku. A začal souběžně
studovat.
■ Azjistil jste, jak je to s tou tyčí?
Nezjistil.Bohužel.Dal jsemnamatfyzudva
roky, dvě školy naráz jsem nezvládal. Jen-
že pak jsem končil ČVUT a hrozila vojna.
To vojáčkování a legie mě už přešly. Takže
doktorát. Pak vojnu konečně zrušili, ale to
už jsembyl pohlcený vědou…
■ A postdoktorské místo si našel
vPortugalsku.
Jeli jsme tam i s manželkou a roční holčič-
kou. A po dvou letech jsme se rozhodli, že
to je nádherná země, úžasní lidé a že bude-
me žít tam.Žena byla tehdypodruhé těhot-
ná, letěla do Čech vyřídit nějaké papíry, ale
při letu měla velké problémy. Rizikové tě-
hotenství.Adoporoduklidna lůžku. Já zů-
stal s malou v Portugalsku, po týdnu nám
došlo jídlo a já usoudil, že bude asi lepší se
vrátit do Česka. Do Portugalska jsem pak
„dolétával“, což bylo po čase neúnosné, tak
jsem si hledalmísto na své almamater.
■ NaČVUTvPraze?

Ano. Řekl jsem na dopravní fakultě, ať mi
dají plat 50 tisíc, že jim vybuduji špičkové
centrum nanotechnologií… Ale nějak to
nedopadlo (směje se). Už jsme se zase balili,
že zmizíme do zahraničí, ale přišla nabíd-
ka tady z elektrotechnické fakulty, z kated-
ry řídicí techniky. Že si můžu tu skupinu
postavit u nich. Chtěl jsem dát dohromady
kvalitní tým, jen jsem nevěděl, jak se tako-
vé mezinárodní výběrové řízení dělá, tak
jsem se zkusmo přihlásil do řízení do Sou-
thamptonu, abych to poznal. Bylo nás 149

a já vyhrál… Najednou přede mnou byla
tahlemožnost, zatímco v Praze jsempořád
cítil nějaké překážky, pořád někomu vadi-
lo, že nejsem elektrotechnik, nesplnil jsem
nějaké formální podmínky a cítil jsem vý-
razný odpor vůči mojí osobě. Tak jsme do
téAnglie odjeli a žijeme tamdodnes.
■ Alepořád jste jednounohouvPraze.
Nejdřív jsem si tu nechal jen malinký úva-
zek, alepodařilo semi sempřivést skvělé lidi
a postavit mezinárodní tým a získat krásné
granty, takže se mi úvazky tak nějak vyrov-
naly v Praze i v Southamptonu. Navíc jsme
založili na ČVUT start-up firmu AdvaMat,
kde tynaše slitiny i vyrábíme.Teď se věnuje-
me samomaznýmmateriálům.
■ Samomazným? To budete muset
vysvětlit.
Představte si auto. V něm je spousta loži-
sek, pístů, převodovka, tam všude dochází

k tření, a na to tření se spotřebuje až třetina
energie. Aby se ta spotřeba snižovala, musí
se pořád mazat, na což padne docela dost
oleje. Pokudmy udělámemateriál, který to
tření sníží a k tomu eliminuje olej jakoma-
zadlo, ušetřímehodně energie.Mámena to
evropský projekt za 3,5 milionu eur, který
koordinuji. Takže hledáme vhodnémateri-
ály a snažíme se vyrobit už i něco ve formě
aplikovatelných výrobků. Ideálně ložiska,
která nebude potřeba mazat nikdy. Spoju-
jemevědu sbyznysemaprůmyslem.Už teď
děláme samomazné vrstvy pro anglickou
firmu, která dodává aktuátory (pohony) do
airbusu.
■ Peníze z tohomá iuniverzita?
Ano, máme s ČVUT na některé vrstvy li-
cenční smlouvu. Je to provázané. Věda
i byznys. Nelíbí semi, když byznys vycucá-
vá školy, je dobré to spojit.
■ Pořád mi vrtá hlavou ta tyč v rybníku.
Jak to je?Objeví se tamsestavakroužků?
Asi jo. Nikdy jsem to nezkusil ani nespo-
čítal. Amrzímě to. Až dokončím svoji ka-
riéru, což bude za osm let, kdy mi bude
padesát, a to jsou lidé už „odvaření“ pro
vědu, tak budu dělat tyhle zajímavé věci,
jako jsou pokusy s tyčí. A možná budu
youtuber! Ta tyč v rybníce ilustruje situaci
v dnešním světě, kdy semusí čím dál větší
část populace cítit jako Alenka v říši divů.
Používámemobily a tablety, ale netušíme,
jak fungují. Technologie jsou úžasné, po-
souvají naše možnosti, mění nám život,
ale zároveň lidi topí v pocitu, že ničemu
nerozumí. Funguje vám GPS, ale lidi ne-
tuší, že ji mají díky satelitům. Kongres-

„Vojáčkování
a touhy být v legii
už mě přešly.“

▼ „Budeme zkoumat obroušení zubů dinosaurů. Jak chrup používali, co jím jedli… Reálné
zuby ničit nemůžeme, ale v 3D tiskárně si můžeme vyrobit model a ten testovat.“
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man v USA prohlásí: „Nač budeme platit
NASA, když máme Google Maps!“ Ab-
surdita. Nepochopení. Zdá se mi, že mizí
společenský konsensus, že věda je potřeba.
Tedy věda, kde jsou vidět výsledky, tu be-
reme, ale nechceme tu, kde výsledek hned
vidět není. Dřív platilo, že prostě budeme
studovat hvězdy, jen proto, abychom vě-
děli… Pak se lidi dostali na Měsíc. Vrchol
vědy, základní výzkum, k čemu to na prv-
ní pohled bylo? Ale zpětně se ukázalo, že
to mělo obrovský dopad na ekonomiku
v USA. Na těch použitých technologiích
vydělali mnohonásobně. Pak lidi postavili
urychlovač v CERNU, nikdo „normální“
tomu nerozumí, mluví se o Higgsově bo-
sonu, ale co to je? Jsem profesor aplikova-
né fyziky a nevím, co je Higgsův boson, ale
nevadí mi to. A přiznám to. Ale jsem hrdý
na to, že lidstvo dokáže hledat něco tak
podivného. Dnešní doba a všechno v ní je
složité, lidi tomu přestávají rozumět.
■ A tím jako by rezignovali na poznání
obecně?
Tak by se to dalo říct. Dřív se skoro každý
muž vrtal v motoru a věděl, jak asi funguje.
V elektronice už se tak nepovrtá. Jaj, vlast-
ně nevím, jestli můžu říct muž…
■ Jistě se i nějaké ženy vrtaly a vrtají
v motoru. Ale já vám to generické masku-
linumodpustím.
V Anglii bych narazil. My jsme každou
chvíli na školení, jak se správně chovat a jak
mluvit.
■ Mátegenderové školení?
No samozřejmě. V západní Evropě je to
zcela běžné. Školení na gender (pohlaví),

equality (rovnost), diversity (různorodost).
To sem přijde.
■ Chápu, že když se třeba rovnost pohlaví
v lingvistice přehání do důsledků,může to
být i komické, ale v Česku jsou vysmívány
i docela zásadní věci, které se týkají nerov-
nosti žen. Co v tomto ohledu vnímáte v An-
glii jakopozitivní?

Má to výhody i nevýhody. Ale třeba za to,
co se tady běžně vykládá na schůzkách
vedení o lidech, zaměstnancích, mužích
i ženách, jak nekorektně se mluví, za to by
mě v Anglii vyhodili z univerzity. S gen-
der-balanc za každou cenu ovšem nesou-
hlasím. Když mám každý rok ve třídě 10
holek a 90 kluků, nemůžu mít nakonec 50
procent profesorek. Snažit se mít všechno
půl na půl je utopie, nejsme stejní. Ale co je
pro mě důležité a co je špatně, to je pořád
velký genderový rozdíl v platech. Zvlášť
tady v Čechách. To mi vadí. Jsem pro po-
loviční úvazky, školky, flexibilní pracovní
dobu.
■ Aby i ženy, které chtějí dělat naplno
svoupráci,mohlybýt dál takématkami.
V tom jsme v Česku sto let za opicemi.
V Anglii to funguje, firmy s tím počítají.
Ale je asi dobré říct i to b. Když máte malou
firmu, tři čtyři lidi, tak pro vás výpadek
jednoho zaměstnance na rok dva může
být likvidační, ale u velkých institucí by to
mělo být automatické. Měly by se předhá-
nět, jak rodiny s dětmi podpořit. Evropa
nemá děti! To je pořád strach z uprchlíků,
ale když sem nepřijdou, tak vymřeme. Do
sta let.
■ Vymátedvědcery, je jimdeseta třináct.
Jak jste se s ženoupodělili o péči oně?
Přiznávám bez mučení, tohle bylo na ženě.
Tradiční model. Tatínek pracuje a vydělává
amaminkabyladomaa starala seoděti a já

„Mít všechno
přesně půl na půl
je utopie.“

„Dřív platilo, že
prostě budeme
studovat hvězdy,
jen proto,
abychom věděli…
Pak se lidi dostali
na Měsíc. Vrchol
vědy, základní
výzkum, k čemu
to na první
pohled bylo?
Ale zpětně se
ukázalo, že to
mělo obrovský
pozitivní dopad
na ekonomiku
v USA.“

„Občas si někde přečtu, že
za tři roky vyrobíme z našich
superodolných materiálů
rovnou družici nebo raketu.
To by bylo ono sci-fi. My
především zjistíme, jestli
takový materiál vyrobit lze.“
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rozhovor

jí za to moc děkuju. Nechci mluvit za ni, ale
myslím, že se shodneme, že to tak vznik-
lo přirozeně a že nelitovala. Teď má práci,
učí v polské škole v Anglii polštinu. Uměla
polsky a je tamsilnápolskákomunita.Kaž-
dopádně, jsem takový ten manžel, co doma
nic neudělá – dokud tedy není krize. Před
časem si v Česku zranila koleno, byla v ne-
mocnici a pak ještě musela zůstat v domácí
rekonvalescenci dva měsíce. Já byl v Anglii
s dětmi. Hlady jsme nezemřeli. Naučil jsem
se dokonce přes internet s manželkou vařit
asi deset jídel. Pral jsem a žehlil. A moc to
upevnilo můj vztah s dětmi. Navíc univer-
zita v Anglii automaticky reagovala, že žád-
ný problém, když budu muset ve tři vyzve-
dávat děti a podobně.
■ A nezamiloval jste se do péče
odomácnost?
Ne. Spíš jsem jako fyzik víc a víc přemýšlel
o zvyšující se entropii, tedy míře neuspořá-
danostiachaosu.Ataky jsemspolitováním
seznal, že nejsem schopný fyziku uplatnit
na každodenní činnosti, takže se mi po-
řád zmenšovaly košile. V pračce a v sušičce.
Akdyž jsemžehlil, zjišťoval jsem, že čímvíc
žehlím, tím víc záhybů a překladů se mi na
těch košilích dělá. Ale staral jsem se o děti
a jsem rád, že jsem ty dva měsíce zažil. Od
té doby ještě více adoruju svou manželku.
Alezároveňchápu, ževelkáčást špičkových
vědcůzůstává single, protože tohodruhého
k sobě, kdo by tu podporu v péči o rodinu
vzal z větší část na sebe, nenajdou. Když se
podívám na svůj tým, je tam jedenáct lidí,
mnohým je ke čtyřiceti. Děti nemá ani je-

den. Dělat skvěle vědu a mít hezký rodinný
život často nejde.
■ Covásvposlednídobě jakovědcenejvíc
zajímá?
Propojování oborů. Jeden můj student na-
příklad pracuje na diplomce, kde bude po-
užívat moderní statistické metody, aby po-
psal bitvu ze středověku. Historici si stále
kladou otázky, co by se stalo, třeba kdyby
bylo lepší počasí. Ale my to umíme mo-
delovat. Třeba bitvu ze stoleté války, kte-
rou rozhodli angličtí lučištníci – můžeme
přesně simulovat, jak stříleli, kam dopa-

daly šípy, můžeme scénář upravit, třeba
kdyby francouzská armáda sesedla z koní
později nebo dřív, kdyby měli lepší brnění.
Obrovské týmy v Anglii teď zase modelují
situaci, jaký bude mít dopad robotika na
společnost, která povolání za deset dvacet
let nebudou. Tohle mě baví.
■ Jakéhlavní rozdílyvidítemezi situacíve
věděavysokémškolství tadyavAnglii?
V Česku je obecně neochota někam jezdit
nebo se stěhovat, změnit místo. U starších
kolegů s rodinami se to dá pochopit, ale ani
absolventi, doktorandi nemigrují mezi ško-
lami, ani mezi českými univerzitami, natož
že by nějak houfně jezdili ven. Dochází tak
k akademickému inbreedingu (příbuzen-

skému křížení, pozn. red.), do škol nepři-
chází čerstvá krev.
■ A tak školygenetickydegenerují?
Ano. A jak víme už od Habsburků, nedělá
to dobrotu.
■ Copeníze?
Peníze na vědu tady jsou, jen se s nimi
špatně pracuje. Rozdíl mezi kvalitní uni-
verzitou západní a českou je spíš v ma-
nagementu než v penězích. Když jsem
před pár lety řekl, že odcházím do Anglie,
tehdejšímu vedení fakulty to bylo jedno,
nikdo se nezajímal o mé důvody. Snaha
lidi vést a motivovat je tady nízká. Souvisí
to i s penězi, ale ne s jejich nedostatkem,
ale s přerozdělováním. A s tím souvisí
i velké platové rozdíly. Když dostanu velký
grant, tak se mi i výrazně zvýší plat, což je
v pořádku, ale to rozpětí od nuly do ne-
konečna je nezdravé. Například mí dokto-
randi, které platím z evropského projektu,
můžou mít třeba 70 tisíc měsíčně, ovšem
vedle na fakultě sedí jiný doktorand, který
bere patnáct, přitom je možná i lepší. To
je extrémní nepoměr a nikdo s tím nechce
nic dělat. O člověka se nikdo nestará, pod-
pora profesního růstu je minimální. Ten
pocit jsem v Anglii neměl. Tam například
taky vědí, že se jim vyplatí mít co nejvíc
profesorů. Ano, musí jim dát největší plat,
ale vědí, že právě ti zkušení špičkoví lidé té
škole peníze v grantech nebo
třeba z průmyslu donesou
zpátky.

„Ve vědě peníze
jsou, ale blbě se
s nimi pracuje.“

Lenka Vrtišková Nejezchlebová

Tomáš Polcar a jeho tým vyvíjí slitiny, které
by se v budoucnu mohly uplatnit v leteckém
průmyslu i kosmickém výzkumu. „Před
deseti lety to byla science fiction, dnes už
je to věda.“ (V laboratoři na Katedře řídicí
techniky Fakulty elektrotechnické, ČVUT)


