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Ty členy naší chemické komunity, kteří v současné 
době neřeší žádný projekt financovaný Grantovou agentu-
rou ČR (dále jen GAČR), bych chtěl v tomto úvodníku 
seznámit s nejnovějším výdobytkem byrokracie na poli 
vědy, totiž s pracovními výkazy (tzv. timesheets), které tato 
agentura vyžaduje. 

Pracuji teď na projektu jiné grantové agentury, takže 
jsem se s tímto fenoménem seznámil pouze zprostředkova-
ně, díky renomovanému staršímu kolegovi (emeritnímu 
vědeckému pracovníkovi), jehož úsudku si vážím. Jeho 
názor na timesheets je natolik vyhraněný a ostrý, že ho 
musím tlumočit ve zmírněné formě. Jím vyplněný formulář 
jsem měl příležitost spatřit. 

Musím říci, že mě (téměř neuvěřitelná) nesmyslnost 
tohoto opatření velice překvapila, protože jsem byl až do-
sud přesvědčen, že GAČR dobře ví, co je skutečně nutné 
a potřebné pro vytváření a administraci jak projektových 
návrhů, tak i podávaných zpráv o plnění projektů. Např. 
interaktivní formuláře pro návrhy projektů byly promyšle-
né, inteligentní, dobře fungovaly a dokonce poskytovaly 
automatickou kontrolu úplnosti překládaného souboru 
dokumentů. 

Oč tedy jde? Každý člen grantového týmu je od loň-
ského roku povinen každý měsíc vyplnit dosti podrobný 
přehled své činnosti, den za dnem, téměř hodinu za hodi-
nou. Teoreticky by si tedy měl např. poznamenat, že 
v pondělí v 8:15 h začal přemýšlet o tom, jak provede plá-
novanou reakci, v 11:07 odešel do laboratoře naplánova-
ný úkon provést, což ukončil v 16:20. Jestli jsem to správ-
ně pochopil, tak každé pracoviště (příjemce grantu 
GA ČR) si konkrétní tvar formuláře připravuje samo, pod-
le obecného požadavku GA ČR. Vyplněný a vytištěný for-
mulář podepíše jednak dotyčný pracovník, jednak vedoucí 
tohoto týmu. Další postup není ještě ustálen, mění se; 
např. za rok 2011 se tyto výkazy dělaly zpětně, takže ne-
šťastný vedoucí, mající ve svém týmu deset lidí, si musel 
svůj podpis pocvičit 120krát. Výsledných několik dekagra-
mů dokumentů se pak v každém ústavu skladuje pro pří-
padnou kontrolu. Odhaduji, že celková hmotnost všech 
listin od všech týmů a všech institucí za rok může dosáh-
nout desítek kilogramů. 

Nevím, co (nebo kdo) vedlo GA ČR k zavedení této 
evidence a nechce se mi věřit, že by to byli sami pracovníci 

této agentury. Zavolal jsem tam tedy a zeptal se, odkud 
vzešla příslušná iniciativa, zda od Rady vlády pro výzkum, 
či snad dokonce od Evropské unie, anebo celá věc vyply-
nula z nějakého staršího předpisu. Zdá se mi, že podstatu 
mého dotazu příslušná pracovnice GA ČR nepochopila, 
protože mi poněkud váhavě sdělila, že prý tato povinnost 
plyne ze zákoníku práce, o čemž silně pochybuji. Z tónu 
jejího hlasu jsem pocítil, že obtěžuji a raději jsem se už na 
žádného jiného pracovníka GA ČR neobrátil. Pokud je 
některému čtenáři známo, co či kdo za tím stojí, nechť mi 
dá laskavě vědět. 

Je absurdní předpokládat, že by tu obrovskou masu 
informací někdo kontroloval, zpracovával a vyhodnocoval. 
Styl formuláře nutí pracovníky k tomu, aby se vyjadřovali 
obecně, např. pomocí výrazů „experimentální práce“, 
„výpočty“, „pochůzka“ apod., což samozřejmě ústí 
v nulovou informační hodnotu výsledného dokumentu. 
Pravdivost uváděných dat je pochopitelně neověřitelná 
(jsem přesvědčen, že až na pár ukázněných fanatiků pořád-
ku si všichni pracovníci občas vymýšlejí). Naproti tomu je 
velmi dobře kvantifikovatelná cena zhruba jedné hodiny 
práce vedoucího vědeckého pracovníka, potřebná 
k provedení 120 podpisů. S největší pravděpodobností tyto 
formuláře, shromážděné v nějakém šuplíku, už nikdy nikdo 
nevytáhne. K čemu to tedy je? 

Absurdity existují v dokumentech snad všech granto-
vých agentur. Např. Grantová agentura Ministerstva prů-
myslu a obchodu vyžaduje ve svém formuláři pro žádost 
o poskytnutí účelové podpory projektu, aby pro každý rok 
byly uvedeny očekávané tržby, zisky, exporty (v korunách) 
a dokonce i počet pracovních míst, které vzniknou na zá-
kladě výsledků výzkumu. Dá se to snad ještě pochopit, 
protože úředníci tohoto ministerstva nemají nejmenší po-
nětí o povaze vědecké práce, ale ony pracovní výkazy od 
GA ČR překvapují, protože je to agentura s dlouholetou 
zkušeností s výzkumnými pracovišti, které jí – jak doufám – 
poskytují určitou zpětnou vazbu. 

Přál bych si, aby tato absurdita co nejdříve skončila. 
Ze své dlouholeté praxe pamatuji několik podobných poku-
sů o evidenci tvůrčí práce a každý z nich dříve či později 
zašel na úbytě. 
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