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Granty prizmatem frikulínů 

Malí kluci se na shlédnutí popravy vydali brzy ráno. 
Zabrali si místo nejblí�e u �ibenice a bavili se kopáním do 
kamínků. Díval jsem se na ně zamří�ovaným oknem cely 
a přemý�lel, kde jsem udělal chybu� 

 
Určitě to muselo být ji� v té formulaci �ádosti. Neby-

la tam věta o trvale udr�itelném rozvoji a těch předpon  
nano- , eko-, bio-  tam bylo zoufale málo�.Vydal jsem se 
po �patné cestě, teď lituji a vidím, �e v�echno mělo vypa-
dat úplně jinak. Předev�ím jsme měli rozhodněji prosazo-
vat tu výchovu specializovaných bakalářských frikulínů 
(těch co jsou: free � cool � in) a mělo jich být mnohem 
více!  A ten základní výzkum z toho trčel jak sláma z bot! 
V�ichni ji� přece vědí, �e ten, kdo dělá základní výzkum, 
neví co dělá� Navíc to personální obsazení! Bylo nás pět, 
v�ichni stejné barvy pleti, jenom jedna �ena a �ádný stu-
dent! Teď si uvědomuji, �e z toho na míle musela či�et 
rasová segregace, antifeminismus a potlačování kariéry 
mladých a schopných. A ta drzost, s jakou se odvá�il 
vstoupit do souboje ten, jen� nepochopil, �e jediný správ-
ný základní výzkum je výzkum aplikovaný! 

V tomto motáku chci nyní vysvětlit kolegům, jak na 
to, aby pro ně mohlo být je�tě nějaké pří�tě. Musíte vycho-
vávat frikulíny, na mno�ství nehleďte a hned je u sebe 
zaměstnávejte. Měli by být co nejú�eji  specializováni � 
např. IT-specialista (Informační Technologie) bude sledo-
vat typ a počty výskytu klíčových slov v udělených gran-
tech, PR-specialista (Public Relations) projevy státníků 
a jejich přihla�ování se k celosvětovým vývojovým tren-
dům, SP-specialista (Safety Program) bude jednak oriento-
ván na bezpečnost chemickou (sledování chemických zá-
konů a jejich novel), jednak na utajování úspě�ných prak-
tik pracovi�tě (kapříci). Hacker-specialista by měl včas 
odhalovat oponenty, kterým grantové agentury svěří recen-
ze projektů, ve spojení s SP-specialistou pak odhalit jejich 
slabá místa tak, aby pak po následné krat�í diskusi s člově-
kem specializovaným na bojové sporty oponenti dychtivě 
nalézali velké mno�ství kladných bodů. Ano, jedině tak 
bude pří�tí úspěch zaji�těn� 

 
Trochu mi drkotají zuby, to bude nejspí� tím ranním 

chladem. Kněz by tu měl být ji� ka�dou chvíli. Jak to jen 
ten soudce říkal � �naprostá absence významných oceně-
ní?� 

 
Skutečně, Česku zatím chybí Ig Nobelova cena za 

chemii (cena vznikla jako protiváha Nobelovy ceny a je 

pojmenována po Alfrédově bratrovi Ignácovi)1. Namátkou 
si připomínám některé její laureáty a klaním se síle lidské-
ho ducha. Tak třeba cena za chemii pro rok 2005 byla udě-
lena Edwardu Cusslerovi a Brianu Gettelfingerovi z Uni-
versity of Minnesota2. Při svém experimentu napustili 
pětadvacetimetrový univerzitní bazén limonádou dvakrát 
slad�í ne� voda a nechali v ní plavat dobrovolníky, aby 
zjistili efekt rozpu�těného cukru ve vodě na rychlost plav-
ce. Zjistili, �e hust�í kapalina sice zvy�uje sílu záběru, co� 
bylo ale na druhé straně vyvá�eno tím, �e tělo plavce musí 
překonávat vět�í tření. Ig Nobelovu cenu 2006 za obor 
ornitologie převzal osobně I. R. Schwab za práce zkouma-
jící a vysvětlující proč datly nebolí hlava3.  Jen o vlásek 
unikla část ceny na�í zemi v roce 2001, zdánlivě udělená 
v oboru biologie. Ve skutečnosti se jednalo o typický me-
zioborový problém na hranici biologie a chemie. Cenu 
získal Buck Weimer4 z Puebla, Colorado za publikaci 
�Under-Ease-airtight underwear with a replaceable char-
coal filter that removes bad-smelling gases before they 
escape�. Právě zde si nejsem zcela jist vědeckou poctivostí 
Bucka Weimera (dle mého názoru měl Buck přiznat spolu-
autorství i Česku), proto�e ve vědecké komunitě je v�eo-
becně známo, �e jako figurant při experimentech působil 
a v�echny  plynové vzorky zaji�ťoval s nemalým úsilím 
pra�ský student J. R., který v době Buckových výzkumů  
pobýval na University of Pueblo v rámci programu 
ERASMUS. Z pobytu si dokonce odnesl jisté fyzické 
posti�ení (jak soukromě sdělil, tak od pobytu v Coloradu 
se na fazole a zelí ji� nemů�e ani podívat). Tak takhle ne, 
Bucku, měl by ses stydět! 

 
Probuzení se koná do kalného dubnového rána. Člo-

věk má někdy podivné sny. Ale ti frikulíni mi vrtají hla-
vou� 
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