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Text: Luděk Svoboda a Jan Hanáček \ Foto: Jana Plavec (3) a Stanislava Kyselová

Vědecké společnosti vytvářejí prostor, v  němž se 
setkávají zájemci o  příslušný obor – ať už akade-
mici, vysokoškolští učitelé a  studenti, či dokonce 

i laičtí nadšenci. Zastřešující a podpůrnou organizací je pro 
ně již více než tři desítky let Rada vědeckých společností. 
Sdružuje 87 společností z přírodovědných, lékařských, spo-
lečenskovědních i  technických oborů. Členská základna 
o velikosti středně velkého města čítá 28 tisíc členů.  

PRACUJ TAK, ABYS BYL UŽITEČNEJ
Rada vědeckých společností vznikla v  roce 1990. Sdružo-
vání odborníků, kteří se hlásí k příslušné vědní disciplíně 
,má ale mnohem hlubší kořeny. Už před 150 lety se u nás 
sjednocovali například matematici a fyzikové, později také 
astronomové či botanici. 

Lubomír Hrouda dlouhá léta působí v České botanické 
společnosti, vstoupil do ní už v roce 1965, tehdy ještě jako 
vysokoškolák. Od roku 2014 vede Radu vědeckých spo-
lečností, svůj mandát obhájil ve volbách v  dubnu 2022. 
S jakými ambicemi ji povede v dalším období?

  Rada vědeckých společností vstoupila v roce 2020 
do třicátého roku existence. Jak rozvíjela své aktivity 
v období, co stojíte v jejím čele?
Vrátím se krátce do minulosti. Nejtěžšímu, nikoli ale nej-
horšímu období čelila na konci roku 1990, kdy vznikla. Rád 
bych proto připomněl své předchůdce Jaroslava Valentu 
(1990–2002) a Ivo Hánu (2002–2013) – mimořádně vzdě-
lané a  lidské džentlmeny. Profesor Valenta byl biomecha-
nik, mně oborově vzdálený technik – když mi ale vyprávěl 
o výzkumech a spolupráci s lékaři v Japonsku a jinde, jak 
navrátit poškozeným lidským končetinám pohyb, cítil jsem 

jeho velké uspokojení z užitečnosti výzkumu. Profesor Hána 
byl noblesní člověk, „řemeslem“ epidemiolog a  imunolog, 
který půlku života strávil v tropech, ordinoval do osmdesáti 
let a Radě se věnoval ještě déle. 

  Pokračujte, prosím…
Radu tvořilo okolo padesáti společností při Československé 
akademii věd – zejména z klasických vědních oborů přírod-
ních i společenských věd. Po svém zvolení jsem nastoupil 
do rozjetého vlaku. Kvalita byla dána. Snažil jsem se věci 
vylepšit, „rodinu RVS“ rozšířit a přitom zachovat její úroveň. 
Dnes je nás o pár desítek víc – a žádná druhá liga. 

  O jaké společnosti jste se rozšířili?
Uvedu příklady z oborů, jimž více rozumím. Před několika 
lety mezi nás vstoupila Česká ornitologická společnost, 
která má více než šest tisíc členů. Vlajkovou lodí jejích akti-
vit je mezinárodní spolupráce vědců a „birdwatcherů“. Před 
třemi lety jsme přijali Českou pedologickou společnost, 
která se zabývá úžasnou materií půdní diverzity – vědou, jež 
nemá vlastní ústav ani katedru na některé z renomovaných 
univerzit, natolik je multidisciplinární.

 
  Léta jste působil v České botanické společnosti. Jak 

na toto období vzpomínáte?
Členem jsem od roku 1965 – tedy skoro padesát sedm let. 
Vstoupil jsem do ní jako vysokoškolák. Nebyl jsem ani ucti-
vým studentem, ani uctivým elévem vědy, jakkoli jsem 
vzhledem k věku nic jiného než elév nebyl. Ve společnosti 
působili většinou univerzitní učitelé, vědci z  Akademie, 
spousty studentů, středoškolských učitelů – dnes už bohužel 
skoro vymřeli – a další „liebhabeři“ bez ohledu na občanské 

Vědecké společnosti nejsou uzavřeným spolkem, jak by se mohlo zdát. Jejich 
úloha je nezastupitelná: rozšiřují a rozvíjejí poznání, ale také se vyjadřují 
ke společenským otázkám. Kam směřují a jaký je jejich vztah k Akademii 
věd ČR, vysvětlují předseda Rady vědeckých společností ČR Lubomír Hrouda 
a předseda Učené společnosti ČR Pavel Jungwirth.    

VĚDECKÉ 
SPOLEČNOSTI
nejsou uzavřené kluby
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povolání. Člověk se mohl každého, podotýkám, že v hlubo-
kém socialismu, na cokoli zeptat a dostalo se mu odpovědi. 
Dnes to zní možná absurdně, ale cítil jsem se mezi svými, 
jakkoli i na svou fakultu vzpomínám rád. 

  Vydrželo vám zaujetí, když jste se stal předsedou?
Tenhle pocit mi zůstal. Vést takovou „sešlost“, když se 
naskytne příležitost, je požitek, a jakkoli se na práci společ-
nosti podílím už jen drobně, jde pořád o potěšení. S Českou 
botanickou společností jsem jako předseda zažil i sté výročí, 
které rámoval mezinárodní sjezd. Na co ale budu vzpomí-
nat nejvíce? Společnost pořádá od roku 1957 pro členy 
a zájemce týdenní terénní kurz studia rostlin a vegetace. 
Od roku 1977 se s gustem podílím na jeho vedení, tuším, že 
jsem „chyběl“ asi třikrát, a letos už se zase těším.

 
  Jak zasáhla aktivity Rady covidová pandemie?  

Jako každého. Nikdo si nedovedl takové omezení styku 
představit. První rok byl krušný. Neuměli jsme všichni 
komunikovat online. Pro pedagoga mého věku šlo zpočátku 
o noční můru i v povolání. Naštěstí jsme vše zvládli, finance 
za neuskutečněné aktivity se daly vrátit. Když srovnám 
výroční zprávu za léta 2020 a 2021, je patrné, že většina 
společností se dokázala po počátečním přešlapování „zhyb-
ridizovat“ a  uspořádat mimořádná setkání. Ale upřímně: 
zažít bych to už nechtěl. Navzdory výsledkům je to takové 
„mimolidsky sterilní“. Člověk je trojrozměrná osobnost do 
trojrozměrného prostoru.

  Kolik společností Rada sdružuje? Jaký je jejich smysl 
a záměr?
V současnosti ji tvoří osmdesát sedm společností. Poslední 
dvě jsme přijali na online plenárním zasedání v roce 2021. 
Možná si ale pro odpověď na vaši otázku vypůjčím část 
z výroční zprávy. Společnosti plní úlohu oborových jedno-
tících platforem. Ve většině oborů jsou institucemi, které 
spojují odborníky z vysokých škol, Akademie věd, resort-

ních výzkumných ústavů a studenty všech stupňů. Mnohé 
mají interdisciplinární charakter, některá vědecká zamě-
ření nemají zastoupení v akademických či jiných vědeckých 
institucích. Jiné spojují odbornou veřejnost s  mezinárod-
ními vědeckými organizacemi. 

  Jak se může společnost do rodiny RVS začlenit?
Již jsem hovořil o „základu“ společností, které k nám dob-
rovolně přešly v průběhu let 1990 a 1991. Do té doby byly 
v gesci Komise pro organizaci vědeckých společností – KOVS 
při Československé akademii věd. Tyto společnosti existují 
desítky let a nemalá část už překročila sté jubileum. Každo-
ročně ale projevuje zájem několik dalších. Přijímání nových 
je výlučnou záležitostí nejvyššího orgánu Rady – plenárního 
zasedání. Abychom ale zachovali kvalitu, přijal výkonný 
výbor v roce 2009 kritéria pro posuzování zájemců. 

  Můžete je jmenovat? 
Důležitá je pro nás nejen kvalita v příslušném oboru, ale 
i  další náležitosti. Společnost musí mít finanční zajištění 
prostřednictvím členských příspěvků, právní subjektivitu 
jako „zapsaný spolek“, její činnost se musí týkat vymezitel-
ného vědního odvětví, které se liší od ostatních společností 
v Radě. Žádosti se zasílají dvěma oborově příbuzným spo-
lečnostem k posouzení. S výsledkem se seznámí plenární 
zasedání, na němž se uchazeč představí. Vrátím se ale ještě 
k financím – společnosti se mohou ucházet o dotace na čin-
nost maximálně ve výši sedmdesáti procent nákladů, zby-
tek financí musí tvořit vlastní prostředky. 

  Čím je Rada pro společnosti prospěšná?
Rada funguje jako „převodní páka“ mezi Akademií věd 
a společnostmi – zejména v dotační politice. Rovněž slouží 
jako společná platforma pro vzájemnou komunikaci. Repre-
zentantem je volený výkonný výbor sestávající paritně z věd-
ních oborů přírodovědných i  společenských. Společnosti si 
jej volí na plenárním zasedání – lidověji „valné hromadě“. 

doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.,  

předseda Rady vědeckých společností ČR

V Radě vědeckých společností působí od roku 1991 jako 
člen výkonného výboru, od roku 2014 je předsedou. 

V oborové České botanické společnosti vykonával funkci předsedy 
(2005–2015). Dlouhá léta pracoval v Botanickém ústavu ČSAV 
(1969–1990), od roku 1991 působí na Přírodovědecké fakultě 
UK. Je autorem 150 vědeckých a odborných publikací. Podílel 
se na autorství osmidílného kompendia Květena ČR, je editorem 
a spoluautorem publikace Klíč ke květeně ČR (2002, 2019), autorem 
tří populárně-naučných knih – atlasu Rostliny naší republiky 
(s akvarely Anny Skoumalové), Rostliny luk a pastvin a Průvodce po 
botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK.
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  Jak s tolika společnostmi komunikujete? 
Statutárním zástupcem Rady je předseda. Krkem a údy je 
ale sekretariát s tajemnicí Ludmilou Němcovou, která ví, 
že společnosti je třeba trochu „honit“ a že časté „prodlevy“ 
jsou na trati mezi všemi „statutáry“ a  výkonnými sekre-
tariáty či osobami. Jako bývalý předseda Botanické společ-
nosti vím, jak je důležité mít pamětlivé spolupracovníky. 

  Přejděme ke vztahu s Akademií věd. Podílí se na 
financování Rady? 
Rada je od roku 2019 zapsaným spolkem, vlastně jednou ze 
společností, které sdružuje. Předtím byla svým způsobem 
součástí Akademie věd – dokonce do Rady nějaký čas patřila 
i Učená společnost. V budově na Národní sídlil sekretariát, 
jeho pracovnice byly zpočátku zaměstnankyněmi Střediska 
společných činností, posléze Kanceláře Akademie věd. 

  Co se změnilo?
Po roce 2016 se začalo projevovat určité právní a ekono-
mické vakuum v dotační politice. Dotace v podstatě vyplá-
cela Akademie věd ostatním společnostem – tedy cizím 
subjektům. Kromě toho šlo o  jistou dvojkolejnost: dotace 
na vědeckou, odbornou, popularizační či organizační čin-
nost, na nichž se společnosti musejí podílet zčásti vlast-
ními zdroji, byly vypláceny prostřednictvím Rady. Dotace 
na členství či spolupráci s  mezinárodními organizacemi, 
v  nichž je okolo osmdesáti procent našich společností, 
vyplácela rovnou Akademie věd. 

  Jaká je situace dnes?
Jsme samostatným právním subjektem. Akademie věd pod-
poruje Radu vědeckých společností formou projektu na čin-
nost ve výši sto procent, protože Rada nemá vlastní členskou 
základnu. Rada poté komunikuje s  ostatními společnostmi 

a podává výroční i účetní zprávu. Styčným článkem je Komise 
pro spolupráci s  vědeckými společnostmi při Akademické 
radě, které předsedá Markéta Pravdová. Rád bych zdůraznil, 
že jakkoli vypadá struktura vzájemné komunikace složitě, pra-
covní i mezilidské vztahy jsou nejlepší, jaké pamatuji…

  Na konci dubna jste opět uspěl ve volbách do 
výkonného výboru. S jakou vizí Radu povedete? 
Po třiceti letech je Rada zakotveným subjektem majícím po 
osamostatnění jasné vztahy jak s Akademií věd, zejména 
s  její Akademickou radou, tak se společnostmi. Slovem 
„vize“ obvykle člověk míní, že by měl svou činnost dělat 
mnohem lépe než dosud. Možná překvapím: mým prvním 
přáním je, aby všechno fungovalo tak dobře jako dosud. 

  Co tím myslíte?
Společnosti nejsou ani vědecký ústav, který má v popisu práce 
být nejlepší, ani vysoká škola, jež logicky chce mít co nej-
více absolventů na významných postech po celém světě. 
Jsou „mezičlánkem“, často i  na mezinárodní úrovni, jenž 
spojuje lidi, které něco v příslušném oboru baví, kdy spolu-
práce není subordinační a kdy se každý rád od druhého něco 
učí. Dospěl jsem v  normalizaci, pracoval v  Akademii věd 
v individualizovaném kolektivu a pořád mi něco chybělo. 
Pochopil jsem to, vlastně najednou, po převratu, souběžně 
s  přechodem na vysokou školu. Moje maminka říkávala: 
„Pracuj tak, abys byl užitečnej.“ Od té doby to mám v sobě. 
Myslím si, že trochu znám chod Rady i společností a samo-
zřejmě i vědy a učení. Jistě jsou lepší vědci a lepší učitelé. 
Naše „sociální bublina“ má asi tři hlavní vášně: vědu, 
výuku, popularizaci. Jak už jsem řekl, vědecké společnosti 
jsou jakýmsi „průsečíkem“ těchto aktivit. Zachovat kvalitu 
tohoto průsečíku, přátelství a vzájemnou úctu, protože bez 
nich nejde pořádně nic dělat, je moje „užitečná“ vize…

VĚDA, VÝUKA, POPULARIZACE
 

Rada vědeckých společností ČR v současnosti koordinuje 87 vědeckých 
společností z přírodovědných, lékařských, společenskovědních 

a technických oborů, což představuje více než 28 tisíc členů. Společnosti 
jsou jedinou institucí spojující odborníky z vysokých škol, Akademie věd 

ČR i resortních výzkumných ústavů. „Vědecké společnosti mají úctyhodný 
rozsah činností, kam patří mezinárodní vědecké konference, odborná 

periodika, akce pro školy všech stupňů včetně středoškolských olympiád, 
ale i knižní monografie, výstavy a přednáškové aktivity,“ říká předsedkyně 

Akademie věd ČR Eva Zažímalová a vyzdvihuje důležitost vědeckých 
společností zejména pro mezinárodní spolupráci.

Po třiceti letech je Rada zakotveným subjektem majícím jasné vztahy  
s Akademií věd i se všemi společnostmi. Slovem „vize“ obvykle člověk míní, 
že by měl svou činnost dělat ještě lépe než dosud. Možná překvapím: mým 
prvním přáním je, aby všechno fungovalo tak dobře jako dosud.  

 Lubomír Hrouda, předseda Rady vědeckých společností ČR
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MALÉ SVĚTÝLKO RACIONALITY A VĚDY
V Česku působí mnohé odborné společnosti. Učená společ-
nost je ale jediná, která zastřešuje přírodovědecké a spole-
čenskovědní obory bez rozdílu. Jednotlivé členy nespojuje 
obor, ale povolání vědce. Posláním je podporovat svobod-
nou vědu a šířit její poznatky.

Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie 
AV ČR vede Učenou společnost už dva roky. Jeho předsed-
nictví poznamenala pandemie, přesto ale dokázal dveře 
této organizace pootevřít veřejnosti. Učená společnost by 
podle něj měla hrát především roli autority, která nastolí 
společenskou debatu, aniž by sama říkala, co je správné. Jak 
hodnotí své působení na její nejvyšší pozici? Kam by měla 
Učená společnost směřovat a jak vnímá vztah mezi ní a Aka-
demií věd ČR? V květnu jeho předsednictví končí, a tak může 
bilancovat.

  Patříte mezi renomované české vědce. Jak se 
úspěšný fyzikální chemik stane předsedou Učené 
společnosti? Byla to dlouhá cesta?
Aby se někdo stal předsedou, musí být nejprve členem. 
Navíc je dobré, když si také něco ve Společnosti odslouží. 
Učená společnost má reprezentovat významné vědce, takže 
úspěšná vědecká kariéra jako taková jednoznačně pomůže. 
Členem jsem od roku 2009, předsedou od roku 2020. Vždy 
jsem se snažil posouvat ji o kousek dál. Jenže pouze jako 
spolujezdec řídit auto nemůžete. Proto jsem se před pár lety 
rozhodl, že budu kandidovat na předsedu a že se pokusím 
stát se pomyslným řidičem.

  Nenarušuje práce předsedy vaši kariéru vědce?
Tohle si pečlivě hlídám. V určitém věku totiž začne vědec 
nabírat administrativní pozice a jednoho dne zjistí, že se už 
ničemu jinému nevěnuje. Učená společnost je ale tak tro-
chu „spolek zahrádkářů“. Může se zdát, že jsem předsedou 
velké organizace, ale opak je pravdou – tolik času její vedení 
skutečně nezabere… Tedy popravdě, nakonec zabralo více 
času, než jsem čekal. Rozhodně to ale není práce na plný 
úvazek jako post ředitele ústavu nebo předsednictví Aka-
demie věd. Navíc na to, že jde o administrativní pozici, jde 
o poměrně tvůrčí práci. Nabízí velkou volnost, což je další 
důvod, proč mě působení v Učené společnosti baví.

  Máte tedy dost času, abyste se věnoval výzkumu. Co 
vás více motivuje a baví? Předsednictví, nebo práce 
vědce?
Samozřejmě především má vlastní práce. Kolegům z Učené 
společnosti to ale neříkejte.

  V časopisu A / Věda a výzkum jste o sobě prozradil, 
že jste „věčný showman“. Jak se takový postoj 
promítá do prostředí, které se váže k seriózním 
a konzervativním vědeckým hodnotám? Nebo Učenou 
společnost tak striktně nevnímáte?
Mým stylem je o vážných věcech mluvit spíše nevážně. Samo-
zřejmě beru Společnost velmi vážně, ale nechci, aby to tak 
vyznělo. Máte ale v  něčem pravdu. Učená společnost dříve 
působila jako trochu uzavřený džentlemenský klub. Na tom 
v principu nebylo nic špatného. Nicméně jedním z bodů mého 

prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DrSc., 

předseda Učené společnosti ČR

Působí jako vedoucí skupiny molekulového modelování 
v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Od roku 

2020 vede Učenou společnost ČR, jeho mandát vyprší v květnu 
2022. Dlouhodobě pracoval na univerzitách v USA, Izraeli, 
Švýcarsku nebo Finsku. Je editorem amerického časopisu Journal 
of Physical Chemistry a nadšeným popularizátorem vědy. Zabývá se 
zejména modelováním interakcí iontů s biomolekulami v roztocích.
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Snažím se, aby se členstvo Učené společnosti trochu omladilo. Je to vlastně 
úžasné: jde o poslední spolek, kde si v šestapadesáti letech mohu připadat 
mladý. Je ale třeba říci, že se duch Učené společnosti mění. Postupně 
totiž odcházejí lidé, kteří ji v roce 1994 založili – a s nimi mizí i jakýsi 
zakladatelský étos. Z mého pohledu je právě nyní správný čas, aby 
nastoupila mladší generace, která zajistí dlouhodobý běh.  

 Pavel Jungwirth, předseda Učené společnosti ČR

předsednického programu bylo pootevřít dveře veřejnosti 
a dát o našich aktivitách více vědět – a v tomto ohledu je show-
manství trošku potřeba. Veřejnost nezaujme, když budeme 
ukazovat, jak moc jsme seriózní a jak všemu rozumíme.

  Co bylo kromě popularizace vaším cílem?
Popularizace byla určitě nejdůležitější – nabídnout před-
nášky, diskuse, být více v kontaktu s  veřejností. Naším 
záměrem je vytvořit prostor pro podnětnou debatu a udr-
žet její racionální mantinely, což myslím dovedeme – ačkoli 
to občas bývá obtížné. Věřím však, že pomyslné mantinely 
jsou dostatečně široké i  pro jiné zajímavé názory, které 
třeba nemusejí být v souladu s tím, co si osobně myslím. 
V  roli předsedy se nyní hodně věnuji i  vnitřnímu životu 
Učené společnosti – dříve jsem jej trochu odsouval na ved-
lejší kolej. V posledních měsících tenhle dluh splácím.

  Pomáhá vám předsednictví v Učené společnosti také 
profesně – třeba zviditelněním vašeho oboru?
Jednoznačně jde o značku, která má určitou vážnost. Když 
se řekne, že nějakou debatu pořádá Učená společnost, 
obvykle přijde více lidí. Navíc se naše akce mohou konat 
v reprezentativních prostorách Akademie věd na Národní 
třídě. Jasně že i  bohoslužby se mohou konat pod širým 
nebem. Když je ale pořádáte v honosné katedrále, působí 
jinak. Má to zkrátka lepší fazónu.

  Jaký je vztah Učené společnosti k Akademii věd?
Nejsme společností pod hlavičkou Akademie věd, nepat-
říme k žádné z jejích vědeckých institucí. Na druhou stranu 

se o  nás stará jako „máma“. Jsme jako zmínění „zahrád-
káři“ – z velké části žijeme z členských příspěvků a pod-
pory od Akademie věd. Samozřejmě máme i jiné sponzory, 
od Akademie věd ale dostáváme okolo dvou milionů korun 
ročně, což není málo. Navíc nám dovoluje, abychom se 
scházeli v jejích prostorách a propůjčuje nám techniku, což 
je k nezaplacení. Skutečně ji vnímám jako hodnou mámu, 
která nám do toho, co děláme, příliš nemluví. Ideální rodi-
čovský vztah. Ačkoli o nás pečuje, nevnímá nás jako dceři-
nou společnost, což je důležité. K naší činnosti potřebujeme 
být rozkročení: ať už jde o vysoké školy, či další vědecké 
instituce. Myslím, že je soužití nastaveno skvěle a  všem 
předsedům a předsedkyním Akademie věd patří náš dík. 

  Jak se mohou vědec či vědkyně stát členem Učené 
společnosti? Musí mít určitý věk, postavení či 
renomé?
Tak, že si jej stávající členové zvolí. V ideálním případě by 
se nemělo stát, že by nám po ulicích pobíhal významný 
vědec nebo popularizátor, který není naším členem. Věkový 
limit není, takoví lidé jsou ale obvykle starší, mladých tolik 
není – nejmladšímu bylo tuším čtyřicet. Nejstarším byl ast-
ronom Luboš Perek, který zemřel předminulý rok ve věku 
sto jedna let. Stovku s námi oslavil v plné síle. Snažím se, 
aby se členstvo trochu omladilo. Je to vlastně úžasné: jde 
o poslední spolek, kde si v šestapadesáti letech mohu při-
padat mladý. Je ale třeba říci, že se duch Učené společnosti 
mění. Postupně totiž odcházejí lidé, kteří ji v  roce 1994 
založili – a s nimi mizí i jakýsi zakladatelský étos. Z mého 
pohledu je právě nyní správný čas, aby nastoupila mladší 

UČENÁ SPOLEČNOST ČR 
NAVAZUJE NA NEJLEPŠÍ TRADICE

 
Česká věda přišla v roce 1952 o svobodně zvolenou vědeckou reprezentaci, 

jak ji představovali členové Královské české společnosti nauk, která vznikla na 
konci 18. století, nebo České akademie věd a umění (1890). Mnozí z nich sice 

přešli mezi akademiky či členy-korespondenty nově vzniklé Československé 
akademie věd, šlo však o grémium s výrazně politickým zadáním, jež zaniklo 

po roce 1989. Snaha významných českých vědců v čele s Otto Wichterlem 
vedla v roce 1994 k založení Učené společnosti jako nové organizace 

reprezentující českou vědu a navazující na její nejlepší tradice.
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generace, která zajistí dlouhodobý běh. To byl také jeden 
z mých cílů, aby společnost získala určitou „samoomlazo-
vací“ schopnost – dát ji do pohybu.

  Podařilo se vám to?
Do jisté míry. Mé předsedování mělo dlouho podobu kri-
zového managementu. Do funkce jsem nastoupil během 
pandemie a  chvíli to vypadalo, že veškeré aktivity pře-
rušíme. Naštěstí se tak nestalo. Přešli jsme částečně do 
virtuálního prostoru a podařilo se nám uspořádat mnoho 
veřejných debat a  přednášek. Čtenáři si je mohou pustit 
na YouTube kanálu Učené společnosti. Nyní se vracejí také 
větší akce. Například v květnu pořádáme po valném shro-
máždění sympozium na téma budoucnost energetiky. Navíc 
se nám povedlo vyjít i mimo český rybník. Navázali jsme 
kontakty například s Akademií věd a literatury v německé 
Mohuči. Zdejší odborníci nám pomáhají s přípravou zmíně-
ného sympozia. Samozřejmě je přístupné veřejnosti, takže 
kdokoli, koho téma energetiky zajímá, je vítán. Zviditelnit 
naše aktivity nám v určitém smyslu pomohla i pandemie. 
Mnoho odborníků z Učené společnosti poskytovalo médiím 
cenné komentáře, což vnímám jako velký přínos. 

  Když už jsme u médií. Nemyslíte, že jsou v nich vaše 
aktivity trochu upozaděné?
Dřív tomu tak možná bylo. Učená společnost byla v tomto 
směru poměrně uzavřená. Dnes jsme aktivní na sociálních 
sítích a  s  médii spolupracujeme. Je to primárně zásluha 
Ondřeje Vrtišky, šéfredaktora časopisu Vesmír, který nám 
dělá píár. Navíc máme naši, řekl bych už kmenovou mode-
rátorku Kateřinu Polákovou z redakce vědy České televize, 
která je naší tváří během debat. Učená společnost tak zís-
kává osobnosti, s nimiž si ji mohou lidé spojit. Nechceme 
ale chodit do televize jen kvůli popularitě. Je třeba dělat 
dostatečně poutavé věci a média si nás najdou.

  Nabízíte politikům třeba odborná stanoviska 
a expertizy?
V  případě předchozí vlády jsme o  tom ani neuvažovali. 
Nyní po dlouhých letech zveme na naše valné shromáždění 
předsedu vlády, ministra školství, mládeže a  tělovýchovy 
i ministryni pro vědu, výzkum a inovace. Jednoznačně jde 
o velkou příležitost. Doufám, že náš další předseda Libor 
Grubhoffer, který je aktuálně místopředsedou, ji využije. 
Má lepší kontakty na politiky a je v tomto směru reprezen-
tativnější než já. Samozřejmě mu nechci říkat, co má dělat, 
ale rozhodně jde o velké téma. Nastal totiž vhodný čas, zdá 
se, že politici mají vůli naslouchat. Věřím, že se prokážeme 
jako spolehliví a dobří partneři.

  Za necelé dva roky oslaví Učená společnost třicet let 
své existence. Jak vidíte její budoucnost? 
Pozitivně. Podle mého to máme dobře rozjeté – přecházíme 
od džentlemenského klubu k otevřené společnosti. Za sebe 
bych byl rád, kdyby se postupem času podařilo Učenou spo-
lečnost omladit, a zároveň ještě rozšířit její mezioborovost. 
K tomu ostatně slouží – k setkávání, spolupráci a výměně 
názorů ze všech oborů vědění. Také si myslím, že bychom 
měli být v budoucnu více vidět, protože věřím, že máme 
co ukázat. Co se týče širšího působení, před nějakou dobou 
jsme se přihlásili k programu učených společností ve světě, 
že budeme konkrétní činností šířit ideu humanitní demo-
kracie a obhajovat racionalitu, pravdu a lidská práva. Spo-
lečnou snahou se nám například podařilo dostat z vězení 
některé íránské vědce. Také jsme poslali na pomoc Ukra-
jině docela dost peněz, což mělo slušný ohlas. Tímto smě-
rem bychom měli pokračovat. Budu rád, když budeme dále 
plnit svou společenskou roli a poskytovat prostor pro pod-
nětné diskuse. Jinak řečeno, jestliže bude Učená společnost 
světýlkem racionality, vědy a  svobodné diskuse, bude to 
jen dobře. Kdo jiný by v tom měl jít příkladem?

Poslouchejte podcast 
Akademie věd ČR

30 
EPIZOD

900
MINUT
85 000

POSLECHŮ

Více než...
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Scientific societies create a space where those interested 
in a particular field – whether academics, university 
teachers and students, or even amateur enthusiasts 

– can meet. The Council of Scientific Societies has been an 
umbrella and supporting organisation for scientific societies 
for more than three decades. It brings together 87 societies 
from the natural sciences, medicine, social sciences, and 
engineering. The membership base, the size of a mid-sized 
town, numbers 28,000 members.   

MAKE YOURSELF USEFUL  
THROUGH YOUR WORK
The Council of Scientific Societies was established in 1990, 
but the tradition of experts in particular scientific fields 
associating dates back much further. As early as 150 years 
ago, mathematicians and physicists, for instance, and later 
also astronomers and botanists, were already forming soci-
eties in the Czech lands. 

Lubomír Hrouda has been active in the Czech Botanical 
Society for many years, having joined it in 1965 when he 
was still a university student. He has headed the Council 
of Scientific Societies since 2014, defending his mandate in 
the elections in April 2022. With what vision will he lead it 
into the next term?

  The Council of Scientific Societies entered its 
thirtieth year of existence in 2020, and you have been 
its president since 2014. How has it developed its 
activities since you’ve been at its helm?
Let us briefly go back in time. The most difficult – but not 
worst – period the Council (CSS) faced was at the end of 
1990, when it was founded. I would therefore like to mention 
my predecessors, Jaroslav Valenta (act. 1990–2002) and Ivo 

Hána (act. 2002–2013) – two exceptionally well-educated 
and kind-hearted gentlemen. Professor Valenta was a bio-
mechanic, a  technical profession far removed from my 
own, but whenever he told me about his research and 
projects with doctors in Japan and elsewhere on how to 
restore mobility to damaged human limbs, he evidently felt 
great satisfaction at the usefulness of the research. Profes-
sor Hána was a  refined individual, an epidemiologist and 
immunologist “by trade” who had spent half his life in the 
tropics, practiced medicine until he was eighty, and was 
involved with the Council well beyond that.  

  Please continue...
At the time, the Council consisted of about fifty scien-
tific societies affiliated with the Czechoslovak Academy of 
Sciences – mainly in the classic fields of natural and social 
sciences. After being elected President, it was like jumping 
onto a moving train. The standard was set, which I tried to 
maintain while improving things and expanding the “CSS 
family”. Today, there are a few dozen more of us – and no 
minor league players, either.

  Which societies have joined the Council?
I  will give examples from fields I  am more familiar with. 
A few years ago, the Czech Society for Ornithology, which 
has more than six thousand members, joined our ranks. The 
international cooperation between researchers and amateur 
birdwatchers can be considered the flagship of its activities. 
Three years ago, we accepted the Czech Society of Soil Sci-
ence, which concerns itself with the fascinating substance 
of soil diversity – a scientific field which isn’t represented 
by any institute or department of its own at any of the 
renowned universities – that’s how multidisciplinary it is. 

Scientific societies are no private clubs, as one might think. Their role is 
indispensable: they further and develop knowledge, but also comment on social 
issues. The President of the Council of Scientific Societies, Lubomír Hrouda, and 
the President of the Learned Society, Pavel Jungwirth, explain the aim of these 
organisations and their relationship to the Czech Academy of Sciences.     

SCIENTIFIC 
SOCIETIES 
are no private clubs
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  For many years, you were active in the Czech 
Botanical Society (CBS). How do you remember your 
time there?
I’ve been a member since 1965 – almost fifty-seven years 
now. I  joined when I  was at university. I  was neither 
a  respectful student nor a  respectful novice of science – 
though, because of my age, I could be considered nothing 
else. The CBS was made up mostly of university profes-
sors, researchers from the Academy, students, high school 
teachers – sadly most of them gone now – and other enthu-
siasts regardless of their vocation. You could ask anyone 
anything (though I  must point out this was during deep 
socialism) and get an answer. Today it might sound absurd, 
but I felt like I was “among my own”, however fondly I also 
remember my time spent at university.  

  Did your enthusiasm last when you became 
President of the CBS?
The feeling stayed with me. To lead such a  “gathering”, 
when the opportunity arises, is a delight, and as little as 
I now contribute to the activities of the Society itself, it 
still remains a delight. As President of the CBS, I also expe-
rienced its centenary, marked by the International Con-
gress. But what will I remember most? Since 1957, the CBS 
has organised a  week-long field course for members and 
interested parties to study plants and vegetation. I’ve been 
involved in organising it since 1977. I believe I’ve only had 
about three “absences” in total, and I’m looking forward to 
attending again this year.

 
  How has the COVID-19 pandemic affected the 

activities of the Council?  
The same way as everyone else. None of us could’ve ever 
imagined such restriction of contact. The first year was 
tough. Not all of us knew how to communicate online. For 

an academic my age, it was initially a nightmare – profes-
sionally, too. Fortunately, we all managed in the end, and it 
was possible to recover the funding for cancelled activities. 
When you compare the 2020 and 2021 annual reports, 
it’s  evident that after an initial trial-and-error period, 
most of the societies were able to “go hybrid” and hold 
exceptional events. But honestly, I wouldn’t want to expe-
rience it again. Despite the results, it still has this air of 
“extra-terrestrial sterility”. We humans are three-dimen-
sional beings; we belong in the third dimension.

  How many societies are affiliated with the Council? 
What is their aim and purpose?
The Council currently comprises eighty-seven societies. We 
accepted the last two during our online plenary session in 
2021. But to answer your question, I think I'll borrow a sec-
tion from our annual report. The societies take on the role 
of field-unifying platforms. For most fields, they comprise 
institutions that bring together experts from universities, 
the Academy, departmental research institutes, and stu-
dents at all levels. Many are interdisciplinary in nature; 
some scientific fields are not represented by academic or 
other research institutions. Others connect the community 
of experts with international research organisations. 

  How can a scientific society join the CSS “family”?
I’ve already spoken about the “core” of societies that joined 
us in 1990–1991. Until then, they were under the jurisdic-
tion of the Committee for the Organisation of Scientific 
Societies (KOVS) at the Czechoslovak Academy of Sciences. 
These societies have been here for decades, and quite a few 
have already celebrated their centenary. But every year, 
additional ones show interest in joining. The admission of 
new societies is overseen exclusively by the highest body of 
the Council – the plenary session. In order to maintain our 

Assoc. Prof. Lubomír Hrouda

President of the Council of Scientific Societies

He has served as an executive board member of the Council 
of Scientific Societies since 1991 and as President since 2014. 

Between 2005–2015, he was President of the Czech Botanical Society. 
For many years, he worked at the Institute of Botany of the Czechoslovak 
Academy of Sciences (1969–1990). Since 1991, he has been working 
at the Faculty of Science at Charles University. He has written over 150 
scientific and academic publications. He co-authored the eight-volume 
compendium Květena ČR, edited and co-authored the publication 
Klíč ke květeně ČR (2002, 2019), and authored three popular science 
books: Rostliny naší republiky (with watercolour illustrations by Anna 
Skoumalová), Rostliny luk a pastvin, and Průvodce po botanické zahradě 
Přírodovědecké fakulty UK.
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standard, the executive board adopted a set of assessment 
criteria in 2009. 

  Could you please name the criteria?  
For us, it’s not only quality in the relevant field that’s impor-
tant, but other factors as well. The applying society must 
have financial means secured via membership fees, legal 
status as a “registered association”, and its activities must 
relate to a definable field of science which is distinct from 
that of other societies in the Council. Applications are 
assessed by two societies with similar fields. The assess-
ment is then sent to the plenary session at which the 
applying society presents itself. But let me briefly return 
to funding. Societies can apply for grants to cover up to 
seventy percent of their costs of operations; the rest of the 
funding must come from their own resources.

  How does the Council benefit its affiliated societies?
The Council functions as a “gearshift” between the Czech 
Academy of Sciences and societies – especially regarding 
grant policy. It also serves as a platform for mutual com-
munication. The Council is represented by an elected exec-
utive board consisting equally of delegates from the fields 
of natural and social sciences. The societies elect the board 
at the plenary session – more popularly known as the “gen-
eral assembly”.

  How does the Council communicate with so many 
members? 
The President is the statutory representative of the Coun-
cil. But it’s the secretariat with secretary Ludmila Němcová 
who have their hand on the wheel. She knows best that the 
societies sometimes need a bit of urging and that frequent 
“delays” occur on the way between the statutory organs 
and the executive secretariats or staff. As the former Presi-
dent of the Czech Botanical Society, I know how important 
it is to have diligent and mindful colleagues. 

  Let’s focus on the relationship with the Czech 
Academy of Sciences. Does it co-fund the Council? 
As of 2019, the Council of Scientific Societies is a registered 
association. Before that it was, to a certain extent, part of 
the Czech Academy of Sciences; even the Learned Society 
was part of the Council for a while. Its secretariat was sit-
uated in the main CAS building on Národní Street, and its 
staff were initially employees of the Centre of Administra-
tion and Operations and then the CAS Head Office.

  What changed?
After 2016, a  legal and economic vacuum in grant policy 
began to emerge. Grants were basically disbursed by the 
Academy to other societies, i.e., foreign entities. Addition-
ally, there was a  certain element of double-trackedness 
involved: grants for scientific, professional, popularisation 
or organisational activities, which the societies had to fund 
partly from their own resources, were disbursed by the 
Council. Grants for memberships of or cooperation with 

international organisations (of which ca. eighty percent of 
our societies are members) were disbursed directly by the 
Academy itself.

  What is the situation like today?
The Council of Scientific Societies is an autonomous legal 
entity. The Academy supports the Council by way of a pro-
ject covering 100% of admin and operations costs, as the 
Council doesn’t have its own member base. The Council 
then communicates with the other societies and submits 
an annual and financial report. The liaison is the Commit-
tee for the Cooperation of Scientific Societies under the 
Academy Council, chaired by Markéta Pravdová. I’d like to 
point out that however complicated the structure of inter-
nal communication of the Council may appear, the profes-
sional and interpersonal relationships are the best I  can 
remember...

  At the end of April, you were successfully re-elected 
to the executive board. What is your vision for where 
you want to lead the Council in the coming period? 
After thirty years, the Council has essentially become an 
autonomous, established entity with transparent relation-
ships with both the Czech Academy of Sciences, espe-
cially its Academy Council, and all the societies. The word 
“vision” may evoke the intention to do one’s work even 
better than has been done so far. I may surprise you: my 
wish is for everything to keep working as well as it has 
until now.

  What exactly do you mean by that?
Scientific societies are neither a research institute, whose 
job description includes striving to be the best, nor a uni-
versity, which logically wants as many of its graduates as 
possible to attain important positions around the world. 
Societies comprise a sort of intermediary, often function-
ing at an international level, that brings together people 
who are passionate about something in their respective 
fields, where cooperation is not based on hierarchy, and 
where everyone is happy to learn from each other. I grew 
up in Czechoslovakia during the normalization era, working 
at the Academy as part of a more or less individualised col-
lective, and I felt like there was something missing. It was 
after the Velvet Revolution that I suddenly realised what it 
was, as I began to work at the university. My mother used 
to say, “Make yourself useful through your work”. This has 
been my driving force ever since. I think that by now I know 
a little bit about the workings of the Council and scientific 
societies and, of course, science and education. Undoubt-
edly, there are better researchers and better teachers. I’d 
say our “social bubble” has three main passions: science, 
teaching, popularisation. Like I said, scientific societies are 
a kind of “intersection” of these activities. And to retain the 
quality of this intersection, friendship, and mutual respect, 
because without them, nothing can be done properly – that 
is my “useful” vision...
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A BEACON OF RATIONALITY  
AND SCIENCE
There are many specialised societies active in the Czech 
Republic. However, the Learned Society is the only one that 
represents natural and social sciences in equal measure. Its 
members are not united by their research field, but by their 
profession as scientists. The mission of the society is to pro-
mote free conduct of research and the dissemination of sci-
entific knowledge.

Pavel Jungwirth from the Institute of Organic Chemis-
try and Biochemistry of the CAS has been in charge of the 
Learned Society (LS) for two years now. While his presi-
dency was affected by the pandemic, he still managed to 
open the doors of this organisation to the public. In his 
view, the Learned Society should, first and foremost, play 
the role of an authoritative figure that can initiate social 
debates without itself claiming what is right or wrong.

How would Jungwirth assess his time in this top position 
within the LS? Which direction should the LS be heading 
and how would he describe the relationship between the 
LS and the Czech Academy of Sciences? With his presi-
dency ending in May, he can look back and evaluate his 
time there.

  You are a renowned Czech scientist. How does 
a successful physical chemist become President of the 
Learned Society? Was it a long journey to get there?
To become president, you must first be a  member. And 
it helps if you’ve also been active in the society for some 
time. The LS is supposed to represent eminent scientists, 
so a successful scientific career as such is definitely taken 
into consideration. I’ve been a member since 2009, Presi-
dent since 2020. I’ve always tried to push it a little further. 
But you can’t drive a  car from the backseat. That’s  why 
I decided a couple of years ago to run for president and try 
to become a figurative driver.

  Does acting as President interfere with your career 
as a scientist at all?
I’m keeping a close eye on this. Because at a certain age, 
a researcher starts to take on administrative positions and 
one day might find that they’re suddenly not doing any-
thing else. But the Learned Society is a bit like a “garden-
ing club”. It may seem like I am the president of a large 
organisation and all, but it really doesn’t take that much 
time to run the society... Well, I  actually must admit it 
takes more time than I initially expected it to. But it’s defi-

Prof. Pavel Jungwirth  

President of the Learned Society 

Prof. Jungwirth is leader of the Molecular Modeling Group at 
the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the 

CAS. Since 2018 he has served as President of the Learned Society 
of the Czech Republic; his mandate expires in May 2022. He has 
worked for many years abroad, at universities in the USA, Israel, 
Switzerland, and Finland. He is the editor of the Journal of Physical 
Chemistry and an enthusiastic populariser of science. Jungwirth 
focuses on modelling ion-biomolecule interactions in solutions.
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nitely not a full-time job, like being a director of an insti-
tute or chairing the Academy. Plus, for it being an admin 
position, it’s quite a creative job, in fact. It offers a great 
deal of leeway, which is another reason why I enjoy my 
time at the LS.

  So you still have plenty of time for research. What 
motivates and entertains you more? The presidency or 
engaging in research?
Above all, I’d have to say my own work, of course. But don’t 
tell my colleagues at the Learned Society!

  In the A / Věda a výzkum magazine, you revealed that 
you are a “constant showman”. How does this attitude 
manifest in an environment associated with serious 
and conservative scientific values? Or do you not 
necessarily perceive the Learned Society as such?
My style is to talk about serious matters in a lighter man-
ner. Of course, I  take the LS very seriously, but I  don’t 
want it to come across that way. However, you’re definitely 
onto something. The LS used to be a bit of a private gen-
tlemen’s club. In principle, there was nothing wrong with 
that. However, one point on my agenda as President was 
to open our doors to the public and publicise our activities 
more – and in that respect, a certain element of showman-
ship is a must. The public doesn’t care if we show them how 
serious we are and how well we understand everything.

  Apart from popularisation, what has been your aim 
in your role as president?
Popularisation was definitely the most important thing – to 
offer lectures, panel discussions, to be more in touch with 
the public. Our intention is to create a space for stimulat-
ing debate and to keep it within boundaries of rationality, 
which I think we’re capable of – though it can be difficult 
at times. I  believe that these imaginary boundaries are 
encompassing enough to allow for other interesting opin-
ions that may not be in line with my personal views. In my 
role as president, I am now also very much involved in the 
inner life of the LS, which I used to put on the back burner 
a bit. I’ve been catching up in recent months.

  Does being President of the Learned Society also 
help you professionally – for instance, by raising the 
profile of your field?
It’s  certainly a  “brand name” that has a certain gravitas. 
When you say that an event is organised by the Learned 
Society, usually more people come. Moreover, we can hold 
our events in the representative premises of the Academy on 
Národní Street. Sure, even religious services can be held in 
the open air. But when you hold them in a magnificent cathe-
dral, it leaves a different, better impression on the audience.

  What is the relationship of the Learned Society to 
the Academy?
We aren’t a  society under the Academy, and we don’t 
belong to any of its research institutes. On the other hand, 

the Academy takes care of us like a mother figure. We 
are like the aforementioned “gardening club” – we run 
largely on membership dues and funding from the Acad-
emy. Of course, we also have other sponsors, but we 
receive about two million crowns a year from the Acad-
emy, which is not insignificant. Moreover, the Academy 
allows us to meet on its premises and borrow equip-
ment, which is priceless help. I really see it as this kind 
mother figure who doesn’t really interfere with what we 
do. It’s an ideal parent-child relationship. Although “she” 
cares for us, she doesn’t see us as a “daughter company”, 
which is important. We need to be able to extend our 
activities in various directions: be it universities or other 
research institutions. I  think that our coexistence is set 
up in a great way, and all the Presidents of the Academy, 
past and present, deserve our thanks. 

  How can a researcher become a member of the 
Learned Society? Do they have to be a certain age, 
have a certain reputation?
Incoming members are elected by the existing members. 
Ideally, we shouldn’t have distinguished researchers or sci-
ence popularisers running around on our streets who aren’t 
LS members. There’s no age limit, but members are usually 
older with few young people – I  think the youngest one 
is forty. The oldest member was astronomer Luboš Perek, 
who died last year at the age of 101. He celebrated his cen-
tenary with us still in full force. I’m trying to rejuvenate the 
Learned Society a bit. It’s amazing, actually: this is the last 
society where I can still feel young at fifty-six. But it must 
be said that the spirit of the LS is changing. The people 
who founded it in 1994 are gradually leaving – and with 
them a  kind of founding ethos is disappearing. I  believe 
now is the right time for a younger generation to step in 
to ensure the future of the LS in the long run. That was 
also one of my aims – for the society to achieve a certain 
“self-rejuvenating” ability, to shake things up a bit.

  Have you succeeded?
To a certain extent. For a long time, my presidency took on 
the form of crisis management. I took office during a pan-
demic and for a while it looked like all activity would be sus-
pended. Fortunately, that didn’t happen. We went partially 
digital and managed to organise many public debates and 
lectures. Readers can watch them on our YouTube chan-
nel (Czech only). Now there’s a comeback of larger events, 
too. After our plenary assembly in May, for instance, we’re 
holding a symposium on the future of energy. In addition, 
we’ve managed to expand beyond our little Czech pond. 
For example, we’ve established contact with the Acad-
emy of Science and Literature in Mainz, Germany, with 
experts there helping us prepare the symposium which is, 
of course, open to the public, so anyone interested in the 
topic of energy is welcome to attend. In a sense, the pan-
demic has helped us make our activities more visible. Many 
experts from the LS have provided valuable, useful com-
ments on the topic to the media.
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  Speaking of the media: don’t you think the 
activities of the Learned Society are a bit neglected in 
the media?
It may have been so in the past. The Learned Society was 
rather closed off in that respect. Today we are active on 
social media and we cooperate with the media. This is pri-
marily thanks to Ondřej Vrtiška, our PR guy and the editor-
in-chief of the Vesmír magazine. In addition, we have our, 
I’d say, principal moderator, Kateřina Poláková from the 
science editorial staff of Czech Television, who is the face 
of our debates. The Learned Society thus garners person-
alities that the audience can then associate with it. But we 
don’t want to be on TV just for the popularity. If we make 
things engaging enough, the media will come to us.

  What is the relationship of the Learned Society to 
the political sphere? Do you offer expert opinions and 
expertise to Czech politicians, for example?
In the case of the previous government, we didn’t even 
consider doing so. Now, after many years, we’ve invited 
the Czech Prime Minister, the Minister of Education, 
Youth and Sports, and the Minister of Science, Research 
and Innovation to our plenary assembly. I hope that our 
president-elect, Libor Grubhoffer, who is currently serving 
as Vice President, will take advantage of this great oppor-
tunity for cooperation. He has better contacts with politi-
cians and is more representative in this respect than I am. 
Of course, I don’t want to tell him what to do, but it’s defi-
nitely an important issue. The time is right, as it seems that 
politicians are willing to listen. I’m certain we will prove to 
be a reliable and good partner.

  In less than two years, in 2024, the Learned Society 
will celebrate its thirtieth birthday. How do you see 
its future? 
In a positive light. I think we’re off to a good start – we’re 
gradually moving from a private gentleman’s club to an 
open society. For my part, I’d like to see the Learned 
Society rejuvenated over time, while also expanding its 
interdisciplinarity even further. After all, that’s  what 
it’s  here for – a  space where people can meet, collabo-
rate, and exchange ideas from all fields of knowledge. We 
should try to make the Learned Society more visible, too, 
because I believe our activities are worth sharing with the 
public. In terms of our broader activities, some time ago 
we joined a global agenda of learned societies to spread 
the idea of humanist democracy and advocate rational-
ity, truth, and human rights through concrete activities. 
For example, through our joint efforts, we succeeded in 
getting several Iranian researchers out of prison. We’ve 
also sent a substantial amount of money to help Ukraine, 
which garnered a positive response. We should continue 
in this direction. I’ll be happy if we continue to play our 
role in society and provide a space for stimulating debate. 
In other words, if the Learned Society will be a sort of bea-
con of rationality, science, and open-minded discussion, 
I’ll be satisfied. Who better to lead by example?

2022

The Photogenic 
Science 2022 

competition is here

Science is not just a means to furthering 
knowledge; it has an artistic and aesthetic 
dimension as well. We’re happy to launch 
the next edition of the Věda fotogenická 

(Photogenic Science) competition for 
researchers from the Czech Academy  

of Sciences!

You can look forward to new categories, 
including “Best Video”. The winning entries 

will be showcased as part of an exhibition and 
the official calendar of our institution. You can 

submit your photos and videos through  
June 2022. More details to come  

in the May issue of the  
AB / Academic Bulletin e-magazine.


