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Profesorka ekonomie Mária
Režňáková z Vysokého učení
technického v Brně vydala
studie v predátorských
časopisech. Přitom zastává
vlivné funkce v mnoha
akademických orgánech.

MARTIN RYCHLÍK

PRAHA/BRNO Mária Režňáková je
uznávanou akademičkou, čile pu-
blikuje. Nyní však LN – při analý-
ze publikačních výstupů vědců
pracujících v Česku – nalezly kaň-
ku v jejím kariérním životopise.

Jde o články týkající se předví-
dání firemních bankrotů. Vyšly
celkem čtyři. Tři studie otiskl ča-
sopis s úctyhodným jménem In-
ternational Journal of Mathemati-
cal Models and Methods in Ap-
plied Sciences (v letech 2013 až
2014), čtvrtou pak žurnál WSEAS
Transactions on Business and
Economics docela nedávno,
v roce 2016. Články mají dva
shodné autory: odborného asisten-
ta Michala Karase a profesorku
ekonomie Márii Režňákovou.

Režňáková je od února prorek-
torkou Vysokého učení technické-
ho v Brně (VUT) pro akademické
záležitosti, předsedá ediční i kni-

hovní radě této školy a je členkou
vědecké rady či rady pro vnitřní
hodnocení. A co více: Režňáková
je rovněž místopředsedkyní kon-
trolní rady Grantové agentury
ČR, jež každoročně rozděluje věd-
cům v tvrdé soutěži pár miliard na
základní výzkum.

Přesto i tak zkušená profesorka
uklouzla. Oba žurnály jsou totiž
považovány za predátorské, tedy
pochybné časopisy, jež za popla-
tek (typicky pár set dolarů) otisk-
nou i nekvalitní práce. Jak první,
tak druhý věstník patřily na index
podezřelých časopisů, který až do
loňska vedl knihovník Jeffrey
Beall z Coloradské univerzity. Už
v roce 2013 o vydavatelích
NAUN a WSEAS, jimž patří oba
časopisy, na blogu napsal: „Nejde
jim o vědění, ale pouze o profit.
Obě firmy hledají snadné příjmy.
Velmi doporučuji, aby vědci v je-
jich časopisech nepublikovali a ne-
jezdili ani na jejich konference.“

„Je to chyba,“ lituje autorka
Proč do nich psala brněnská profe-
sorka, jež se specializuje na podni-
kové finance a určování hodnoty
firem? „Nevěděla jsem, že jsou to
takové časopisy. Nekontrolovali
jsme to, je to naše chyba. Zatím
mi to nikdo nevyčetl,“ řekla LN
prorektorka Režňáková. Ke star-
ším publikacím (2013) říká, že se

tehdy o tématu predátorů v Česku
moc nevědělo a seznamy se rozši-
řovaly až dodatečně. Karas s Rež-
ňákovou nejsou jediní, komu se
to stalo; do obou časopisů psalo
až příliš mnoho expertů z Česka...

„Byla to nabídka po konferen-
ci, že nám mohou článek, který
upravíme dle jejich požadavků,
opublikovat v časopise, jenž je

evidován v odborné databázi Sco-
pus. Procházelo to recenzním říze-
ním, dostali jsme i posudky, rela-
tivně náročné, takže nás ani nena-
padlo, že by mohlo jít o neetické
chování,“ vysvětluje Režňáková.

Nabídku dostala na konferenci
organizované jedním z uvede-
ných vydavatelů. Před pár měsíci
musela své příspěvky do predátor-

ských časopisů vysvětlovat i Ali-
ce Tejkalová, nová děkanka Fa-
kulty sociálních věd Univerzity
Karlovy. Také ona se bránila do-
bovou neznalostí jejich rizik.

O stažení publikace, o retraho-
vání, Režňáková neuvažuje. Ko-
lik peněz dostala za texty od stá-
tu? „Nejsou to tak významné člán-
ky, takže nemyslím, že to byla ně-

jaká horentní částka, ale přepočet
nemám,“ doplňuje dáma nomino-
vaná před pár lety na Cenu Mila-
dy Paulové pro ženy ve vědě.

Svého přešlapu lituje. „Velkou
prevenci dnes dělá naše knihov-
na, pořádá semináře. Ale občas se
ještě stane, že někdo na to naletí.
Nabídky dostáváme pravidelně...
Zejména mladší kolegové jsou
rádi, když dostanou nabídku k pu-
blikování,“ říká prorektorka.

Vedení VUT její články z let
2013 a 2014 hájí: prošly recenze-
mi a časopis byl ve Scopusu, jenž
by měl být zárukou jisté kvality,
indexován až do předloňska. Jak
ale ukázala analýza ekonomů
z ústavu CERGE-EI, i do této da-
tabáze pronikly obskurní žurnály.

Režňákové studie z roku 2016
nepřinesla škole žádné peníze,
předchozí tři vydělaly univerzitě
částku v desítkách tisíc korun roč-
ně. „Je sice možné, že se tyto člán-
ky dostaly do ne zcela renomova-
ných titulů, nicméně to neubírá
na kvalitě textů samotných,“ říká
mluvčí VUT Radana Kolčavová.

„Profesorka Režňáková publi-
kovala 51 článků v odborných ča-
sopisech a sto dalších článků
v konferenčních sbornících, tudíž
šlo zřejmě o mimořádnou událost
a také o důsledek nízké informo-
vanosti o tomto typu médií v teh-
dejší době,“ tvrdí mluvčí.

PRAHA Prezident Miloš Zeman
má zájem na tom, aby sněmovní
vyšetřovací komise k OKD našla
viníky hospodářského úpadku tě-
žební společnosti. Po včerejším
jednání na Pražském hradě to řek-
li předseda komise Lukáš Černo-
horský (Piráti) a člen komise Jo-
sef Hájek (ANO).

Černohorský předpokládá, že
komise by měla závěry svého šet-
ření představit v říjnu, první před-
běžné výsledky by měly být zná-
my do konce pololetí.

Černohorský a Hájek chtěli se
Zemanem mluvit zejména o situa-
ci kolem OKD v letech 1998 až
2002, kdy byla současná hlava
státu premiérem. „Probírali jsme
jednak standardní způsoby priva-
tizace, které probíhaly v devade-

sátých letech, jednak jsme se za-
bývali následnou ekonomickou
stránkou, kdy docházelo k postup-
nému vyvádění ekonomických
prostředků ze společnosti OKD,“
řekl Černohorský po hodinové de-
batě se Zemanem.

„Pan prezident nás podporuje,
chce, aby naše vyšetřovací komi-
se dospěla k tomu, aby viníci byli
potrestáni,“ řekl další účastník
schůzky, Josef Hájek. Zeman po-
dle něj za hlavního viníka situace
OKD považuje jejího dřívějšího
majitele Zdeňka Bakalu. Hájek
také podotkl, že Zeman se chce
na řešení situace kolem OKD ptát
i nových ministrů při jejich jme-
nování.

Majoritní podíl v OKD po
kuponové privatizaci získala

v roce 1998 společnost Karbon In-
vest. V roce 2003 spustily vlády
Vladimíra Špidly a Stanislava
Grosse (oba ČSSD) prodej zbýva-
jících 46 procent akcií. Ministrem
financí byl tehdy pozdější premiér
Bohuslav Sobotka. Tento podíl na-
konec koupil Karbon Invest za
4,1 miliardy korun. Nedlouho
poté získal firmu finančník Zde-
něk Bakala. Tehdejší prodejní
cena firmy se přitom dle různých
zdrojů pohybovala od devíti do
12 miliard korun.

V případu probíhá soud,
v němž je obžalován znalec a ma-
nažeři Fondu národního majetku,
který tehdy státní podíl spravo-
val. Podle státního zástupce
vznikla státu při prodeji škoda
přes 5,7 miliardy korun. čtk
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U čtyř z jedenácti obviněných ža-
lobce Šaroch trestní stíhání zru-
šil, podle informací LN proto, že
jim nebylo možné prokázat zlý
úmysl. Jde o Faltýnka, Zdeňka
Kubisku a Jana Platila, někdejší
členy vedení firmy ZZN Pelhři-
mov, z níž se Farma Čapí hnízdo
vyčlenila. Čtvrtou osobou je Lu-
děk Kalivoda, který zasedal
v představenstvu farmy.

U sedmi dalších obviněných
běží stíhání dál. Vedle Babiše jde
o jeho manželku, jejího bratra
a dvě premiérovy děti. Zbylí dva
stíhaní jsou Jana Mayerová a Jo-

sef Nenadál – jejich podpisy figu-
rují pod žádostí o dotaci. Ručili
za to, že Brusel dostává pravdivé
a úplné informace. A právě to se
podle policie nedělo.

Obvinění stojí na tom, že spol-
čená skupina, jejíž hlavou byl Ba-
biš, úmyslně vyčlenila Farmu
Čapí hnízdo ze struktury holdin-
gu Agrofert. Měl vzniknout do-
jem, že jde o malou firmu, která
by nedosáhla na komerční finan-
cování. Právě a jenom takovým
byly subvence určené. V případě
Čapího hnízda to bylo zhruba
50 milionů korun.

Indicie a důkazy však ukazují,
že Agrofert svými penězi i záze-

mím Čapí hnízdo celou dobu jis-
til. Poté, co uplynula doba, po niž
musí každý příjemce podpory pl-
nit evropské podmínky, Agrofert
farmu opět pohltil.

Babiš obvinění odmítá s tím, že
je účelové a politicky motivované.
Proto také odmítá ustoupit žádos-
tem většiny politických stran, aby
se stáhl do ústraní, dokud neroz-
hodne soud. Protože nechtějí parti-
cipovat na vládě s obviněným pre-
miérem, nejednali s hnutím ANO
o koalici ODS ani lidovci. ČSSD
nyní požaduje alespoň záruku, že
Babiš odejde z vlády, pokud bude
nepravomocně odsouzen. Premiér
v demisi ale odmítá i to.

Mária Režňáková
■ Nynější členka nejužšího
vedení Vysokého učení
technického v Brně, prorektorka
pro akademické záležitosti.
■ Vystudovala Vysokou školu
ekonomickou v Bratislavě.
■ Od roku 1996 působí na Fakultě
podnikatelské VUT.
■ Dnes je profesorkou v tamním
ústavu financí. Zabývá se řízením
firem a podnikovými financemi.
■ Je místopředsedkyní kontrolní
rady Grantové agentury ČR.
■ Dle zjištění LN publikovala mezi
lety 2013 až 2016 nejméně čtyři
studie v časopisech podezřelých
z predátorství: otištění čehokoliv
za peníze. Vydavatelství NAUN
a WSEAS, jimž oba žurnály patří,
organizují též nákladné „vědecké“
konference v Řecku, na Kypru či
v Itálii, kam jezdí i Češi.

Zeman podpořil komisi k OKD
Prezident se chce ptát nových ministrů, jak se bude řešit pochybná privatizace dolů

ČESKÝ KRUMLOV Dva osobní
vlaky se včera čelně srazily
u obce Mříč na Českokrumlov-
sku. V soupravách společnosti
GW Train, která trať obsluhu-
je, cestovalo přibližně 50 lidí
a 14 jich utrpělo zranění,
z toho čtyři středně těžká.

Nejvážnější újma postihla
mladou ženu, kterou záchraná-
ři ošetřili s podezřením na pora-
nění hlavy a s podvrtnutou krč-
ní páteří. Mluvčí jihočeské zá-
chranné služby Petra Kafková
uvedla, že mezi lehce zraněný-
mi byly i tři děti předškolního
věku.

Příčinou nehody byla podle
předběžných informací chyba
jednoho ze strojvedoucích,
který vjel na jednokolejnou
trať přes zákaz.

Trať, již využívají většinou
turisté, kteří cestují z Českých
Budějovic do Českého Krum-
lova, k lipenské přehradě
nebo na Šumavu, byla až do
večera uzavřená. čtk
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Čelní srážka,
14 zraněných
včetně dětí
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Prorektorku pokousali predátoři

Čapí hnízdo: Babiš je dál
stíhán, Faltýnek už ne


