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Program semináře 

1. Kdo je motorem inovací a co může pro inovace udělat stát

2. Co od výzkumu očekává podnikatelská veřejnost

3. Abychom věděli, o čem mluvíme – statistika VaVaI 2005-2015

4. Bariéry růstu konkurenceschopnosti českého vysokého školství

5. Vysokoškolský zákon potřebuje novelu v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti Česka

6. Rozhodují jednotlivosti – nelze vytvořit dobré profesně orientované studijní obory bez skutečné spolupráce 
vysokých škol s firmami

7. Inovační potenciál ČR, co lze očekávat od aplikovaného výzkumu a jak jej hodnotit

8. Společenskovědní výzkum je významný (nejen) pro stát a veřejnost

9. Hodnocení výzkumu – základní předpoklad dobrého řízení



1. Kdo je motorem inovací a co může pro inovace udělat stat

Ivan Pilný
poslanec (ANO), předseda HV PSP ČR



2. Co od výzkumu očekává podnikatelská veřejnost

Zbyněk Frolík
prezident skupiny Linet, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR



Kardinální otázka: 
Kde jsou vidět  peníze, které stát dal za posledních 20 let 

do výzkumu? 

Je to vidět v platech lidí, výkonnosti podniků, prestiži ČR?

Jak toto měřit?

Co od výzkumu očekává podnikatelská veřejnost
Zbyněk Frolík



Co od výzkumu očekává podnikatelská veřejnost
Zbyněk Frolík

Co brání investicím do VaVaI?

• Nedostatek kumulovaného kapitálu – nejen financí, ale hlavně obchodních sítí, síly značky

• Velká orientace na domácí trh, rizikové trhy, korupce 

• Dotace EU tlumí rizika, vytváří pohodlný polštář pro veřejné instituce i podniky

• Slabý příliv mladých inovačně orientovaných VŠ absolventů v technických oborech

• VaVaI ve veřejné sféře je orientován i v aplikační části na historickou kontinuitu a ne na potřeby nejvíce inovativních a 
perspektivních firem

• Cílem jsou publikace a ne kapitalizace VaVaI na trhu tam, kde by to bylo relevantní

• Je těžké hledat vhodné spolupracovníky ve veřejné sféře pro řešení výzkumných úloh, není vhodný virtuální prostor, kde 
se lidé a výsledky prezentují

• Reálná kvalita řady výzkumníků ve veřejné sféře není vždy vysoká – řada výzkumníků má nižší stupeň znalostí než lidé ve 
firmách, které jsou mezinárodně úspěšné

• Ochota spolupracovat s podniky, měnit jejich zaměření, je snížena systémem financování a řízení fakult VŠ - je jim 
v systému v zásadě dobře.

• Slabé povědomí o ochraně duševního vlastnictví, nízká aktivita všech stakeholderů



Co vede firmy k investicím do výzkumu a jak je k tomu motivovat?

• Konkurenční boj

• Pozitivní příklady, podnikatelé mají soutěživou povahu

• Touha po růstu firmy  

• Některé zvláštnosti českého prostředí: firmy v cizině podnikají na dluh, české firmy na základě naspořených peněz; Češi 
nechtějí jít do rizika

Co od výzkumu očekává podnikatelská veřejnost
Zbyněk Frolík



Co je to vlastně inovace z praktického pohledu?

• Inovace je kvantitativní skoková pozitivní změna něčeho, co tak vnímá vnější či vnitřní zákazník, společnost a investor

• Nejefektivnější je taková inovace, která vyvolá touhu jí mít a nezařadí se pouze do možnosti výběru - taková se stane  
EVOLUCÍ

• Jaké tedy  podporovat? 

• Ty, co přináší rozvoj podnikání a prosperity, ať jsou jakéhokoliv typu

• Ty, které přinášení uspokojení konečného spotřebitele, zákazníka 

• Ty, které přinášejí uspokojení podniku (zaměstnancům, vlastníkům, dodavatelům…)

• Ty, které přinášejí užitek společnosti (státu, regionu, městu…)

• Důležité jsou inovace materiální (vlastní produkt a jeho užitné vlastnosti), dosažené službou (zaškolením, servisem, 
informačními aktivitami, edukací) nebo posílením image
(brand, design)

Co od výzkumu očekává podnikatelská veřejnost
Zbyněk Frolík



Je dostupná vhodná pracovní síla ve VaVaI v ČR?

• Lidské zdroje jsou problémem VaVaI – nejen jejich kvalita a kvalifikace, ale také schopnost se přizpůsobit (výzkum pro
firmy neznamená, že VŠ dělá pro firmu jen to, co dlouhodobě umí dělat, ale to, že na základě diskuse je schopna
přizpůsobit se a řešit to, co podnikatel potřebuje)

• V systému dlouhodobě pracuje téměř 30 000 pracovníků ve veřejné sféře a přes 35 000 v soukromé. Otázkou je, zda je
to dost a zda jsou vědci efektivně vytíženi. Dle výsledků mezinárodních srovnání je to průměr a výsledky jsou často
podprůměrné

• Je problém, jak řešit nedostatek schopných lidí, když to naše školy rychle nedokáží. Měli bychom dovézt mladé vhodné 
pracovníky z Ukrajiny, z Běloruska apod.….

• Ptejme se úspěšných inovátorů – Jablotron, Wikov, Ella, Linet, Škoda... – jaké mají zkušenosti s výzkumem a 
s výzkumnými organizacemi – co by doporučovali zlepšit

Co od výzkumu očekává podnikatelská veřejnost
Zbyněk Frolík



Interdisciplinarita VaVaI - jak najít vhodného spoluřešitele?

• Modely fungování center transferu technologií na VŠ – ve prospěch podnikatelů, kteří nevědí, kam se obrátit s žádostí o
provedení výzkumu či spolupráci - je vhodná určitá standardizace této práce, aby mechanizmu spolupráce (poptávky a
nabídky) „každý rozuměl“?

• Určité „tržiště“ informací (kdo, kde, čím se zabývá a za jakých podmínek je ochoten spolupracovat); Ten, kdo dostane
nějakou formu státní podpory (účelové či institucionální) by měl tyto informace (na vhodném stupni důvěrnosti) do
„registru“ zanést, a to včetně privátních výzkumných institucí či podniků. Hledání partnera se musí maximálně
zjednodušit.

Role státu ve tvorbě podmínek 

• Rolí státu není  jen “efektivní” rozdělování dotací

• Otázkou je ta efektivita - jaká jsou její kritéria? Kdo o nich rozhodne? 

• Je potřebná podpora pozitivního marketingu na dopad úspěšné aplikace výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI)

• Stát by měl mít vliv na využití potenciálu veřejných výzkumných organizací (ústavů AV ČR, vysokých škol) pro potřeby 
firem

• Je nezbytná změna financování systému (účelového i institucionálního) na  základě (pře)nastavení jasných cílů (což 
bude vyžadovat politickou odvahu), měla by být definována zásada pro tvorbu rozpočtu na základě politiky VaVaI: 
Stanovení závazného parametru - % HDP, které se má dávat do výzkumu  a následně rozdělení tohoto procenta na 
základní, aplikovaný výzkum a podporu firem (i na základě zprávy OECD)

Co od výzkumu očekává podnikatelská veřejnost
Zbyněk Frolík



Pár otázek, na které bychom měli najít odpovědi

• Máme představu, kdy státem podpořený výzkum/obecně výzkum končí v domácí výrobě?

• Projevuje se provedený výzkum tím, že se ve firmách v ČR zvyšuje přidaná hodnota na zaměstnance? (Možná lze zjistit 
z projektu INKA?)

• Lze vysledovat, kdy firma roste, ale neroste její zisk, protože získané prostředky investuje do rozšíření výroby nebo do 
vytváření vlastní distribuční sítě? (Možná lze zjistit z projektu INKA?)

• Je vysledovatelný dopad marketingových inovací?

• Indikací úspěchu je jistě prosazování se na trhu vyspělých zemí (ne na kvalitativně „slabých“ trzích) – Jak to zjistit?

• Lze rozdělit cca 46 mld Kč, které do výzkumu ročně dávají firmy, na peníze, které se pak uplatní ve výrobě v ČR a 
v cizině?

Co od výzkumu očekává podnikatelská veřejnost
Zbyněk Frolík



3. Abychom věděli, o čem mluvíme

Rut Bízková
konzultantka, bývalá předsedkyně Technologické agentury ČR

S využitím dat a prezentací EK, ČSÚ, TA ČR



Tržní kapitalizace firem
s největší tržní hodnotou

Abychom věděli, o čem mluvíme – statistika VaVaI 2005-2015
Rut Bízková



ČR průměrně inovativní ekonomikou
Innovation Union Scoreboard 2016
– 16. místo – meziročně pokles 

o 2 místa

Evropský srovnávací přehled inovací 2016 
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Shrnut í 
 

Evropský  srovnávací přehled inovací 2 0 1 6 : nový  název  

Zpráva se vrací ke svému původnímu názvu a je nyní vydávána pod názvem evropský 

srovnávací přehled inovací, nikoli již srovnávací přehled Unie inovací, jak tomu bylo v letech 

2010 až 2015. 

V porovnán í s Japonskem  a Spojeným i stá ty si EU vede lépe, vůči Jižn í Korej i zt rácí  

V celosvětovém měřítku je EU nadále méně inovativnější než Jižní Korea, Spojené státy 

a Japonsko, nicméně rozdíly ve výkonnosti oproti posledním dvěma jmenovaným zemím se 

zmenšily. Jižní Korea však během posledních osmi let dokázala svou výkonnost zlepšovat 

mnohem rychlejším tempem než EU. Náskok ve výkonnosti má EU dosud před řadou ostatních 

zemí, včetně Číny. Čína ji nicméně dohání, neboť její míra růstu výkonnosti je oproti EU 

pětinásobná. 

I novačn í výkonnost  se m ěří j ako průměrná  výkonnost  z  2 5  ukazatelů  

Rámec pro měření použitý v evropském srovnávacím přehledu inovací rozlišuje tři hlavní typy 

ukazatelů a osm dimenzí inovací a zahrnuje celkem 25 různých ukazatelů. Předpoklady 

zachycují hlavní hnací síly inovační výkonnosti mimo podniky a zahrnují tři dimenze inovací: 

lidské zdroje; otev řené,  vynikaj ící a př it ažlivé výzkum né systém y a financován í a podpora. 

Aktivita podniků zachycuje inovační úsilí na úrovni podniku, seskupené ve třech dimenzích 

inovací: invest ice podniků; vazby a podnikání a duševn í v lastnictv í. Výstupy zahrnují účinky 

inovační aktivity podniků ve dvou dimenzích inovací: inovátoř i a hospodářské dopady. 

Členské  stá ty j sou na základě  své  průmě rné  inovačn í výkonnost i rozčleněny do čtyř  

výkonnostn ích skupin  

Členské státy se na základě své průměrné inovační výkonnosti vypočtené pomocí složeného 

ukazatele – souhrnného inovačního indexu – zařazují do čtyř různých výkonnostních skupin 

(obrázek 1). Dánsko, Finsko, Německo, Nizozemsko a Švédsko jsou vynikaj ící inovátoř i s jasně 

vyšší inovační výkonností, než je průměr EU. Belgie, Francie, Irsko, Lucembursko, Rakousko, 

Slovinsko a Spojené království jsou siln í inovát oř i s inovační výkonností nad průměrem EU nebo 

se mu blížícím. Výkonnost České republiky, Estonska, Chorvatska, Itálie, Kypru, Lotyšska, Litvy, 

Maďarska, Malty, Polska, Portugalska, Řecka, Slovenska a Španělska je nižší než průměr EU. 

Tyto země jsou m írn í inovátoř i. Bulharsko a Rumunsko jsou slabí inovátoř i a jejich inovační 

výkonnost je značně pod průměrem EU. 

Obrázek1 : I novačn í výkonnost  členských stá tů  EU  
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Zdroj: Innovation Union Scoreboard 2016

Abychom věděli, o čem mluvíme – statistika VaVaI 2005-2015
Rut Bízková



IUS 2016  - investice firem do VaVaI
– 11. místo a nárůst

Zdroj: Innovation  Union Scoreboard 2016

Abychom věděli, o čem mluvíme – statistika VaVaI 2005-2015
Rut Bízková
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Intenzita výzkumu a vývoje – podíl na HDP- 9.-10. místo v EU

Abychom věděli, o čem mluvíme – statistika VaVaI 2005-2015
Rut Bízková
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Výzkum a vývoj v Česku – základní ukazatele

• Výdaje na VaV rostou v posledních letech výrazně rychleji než počty zaměstnanců VaV

• Za deset let sice počet pracujících ve VaV vzrostl o polovinu, ale výdaje na VaV se více 
jak zdvojnásobily

Abychom věděli, o čem mluvíme – statistika VaVaI 2005-2015
Rut Bízková
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Celkové výdaje za výzkum a vývoj provedený v ČR

Meziroční změny celkových výdajů na výzkumu a vývoji

• Od roku 2010 narostly výdaje 
na výzkum a vývoj   o 2/3 

• V posledních třech letech se do 
výzkumu a vývoje investovalo 
dohromady cca 250 miliard

• Zatímco v absolutních 
hodnotách výdaje meziročně 
vzrostly o 3,6 mld. Kč, v případě 
podílu na HDP došlo poprvé od 
roku 2008 k mírnému 
meziročnímu poklesu – výdaje 
na VaV v roce 2015 rostly 
pomaleji než HDP

Abychom věděli, o čem mluvíme – statistika VaVaI 2005-2015
Rut Bízková
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Financování výzkumu a vývoje v České republice

• V letech 2011 a 2012 rostly výdaje na výzkum a vývoj především díky intenzivnějšímu čerpání 
dotací ze zdrojů EU – za poslední 4 roky šlo do výzkumu a vývoje v ČR ze zdrojů EU 50 mld. Kč 

• V posledních třech letech k nim přibyly zdroje soukromé, a to především firem pod zahraniční 
kontrolou

• Podíl státu na financování výzkumu a vývoje v ČR poklesl z 48% v roce 2009 na 32 % v roce 2015 

Abychom věděli, o čem mluvíme – statistika VaVaI 2005-2015
Rut Bízková



I. Publikační výsledky – celkem 75,4 %

= článek v odborném periodiku (J) a 
sborníku (D), monografie (B), kapitoly/y 
odborné knihy (C) Patenty (P) – patenty 
– celkem 0,5 %

II.Aplikované výsledky – celkem 11,3 %

= poloprovoz, ověřená technologie, 
odrůda, plemeno (Z); technicky 
realizované výsledky – prototyp, funkční 
vzorek (G); výsledky s právní ochranou –
užitný průmyslový vzor (F),

Výsledky výzkumu podpořeného z veřejných zdrojů 2014 

2013 – celkem 61 487 výsledků
2014 – celkem 59 851 výsledků

Zdroj: IS VaVaI
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Abychom věděli, o čem mluvíme – statistika VaVaI 2005-2015
Rut Bízková

Uspořádání akcí – celkem 2,5 %

= výstava (E), konference (M), workshop (W)

Ostatní – výsledky nezařazené výše (O)

– celkem 10,3 %

R – software
V – výzkumná zpráva
H – výsledky promítnuté do práv. předpisů 
a norem, směrnic a předpisů nelegislativní 
povahy
N – certifikovaná metodika, specializovaná 
mapa s odborným obsahem, léčebný a 
památkový postup
A – audiovizuální tvorba



Zdroj: IS VaV

Počet výsledků výzkumu podpořeného z veřejných zdrojů 2014

Abychom věděli, o čem mluvíme – statistika VaVaI 2005-2015
Rut Bízková



IUS 2016   - charakteristika ČR

Zdroj: Innovation  Union Scoreboard 2016

Abychom věděli, o čem mluvíme – statistika VaVaI 2005-2015
Rut Bízková



4. Bariéry růstu konkurenceschopnosti českého vysokého školství

Petr Matejů

sociolog, vysokoškolský učitel, bývalý předseda Grantové agentury ČR



Bariéry růstu konkurenceschopnosti českého vysokého školství
Petr Matejů

Česká republika není konkurenceschopná

• Evidence (World Economic Forum 2015-2016) – Celková konkurenceschopnost ČR je nízká 

• WEF-GCI: ČR 31, NL 5, CH 1, FI 8 –Inovační potenciál ČR je nízký 

• WEF-Innovation: ČR 32, NL 6, CH 1, FI 5 –Kvalita vzdělávacího systému je nízká (How well does the education system 
meet the needs of a competitive economy?) 

• WEF-QES: ČR 60, NL 8, CH 1, FI 5 (EE 34)

Inovační potenciál ČR je slabý 

Proč orientační srovnání s Nizozemskem,

je objasněno dále 



České školství není konkurenceschopné

Bariéry růstu konkurenceschopnosti českého vysokého školství
Petr Matejů



Sekundární a terciární vzdělávání nejsou na sobě nezávislé systémy

• Vazby mezi strukturním uspořádáním SŠ a VŠ (míra diverzifikace) 

• Provázanost mezi vstupy a výstupy (přímo i nepřímo ovlivňuje kvalitu na obou úrovních)

Bariéry růstu konkurenceschopnosti českého vysokého školství
Petr Matejů



Bariéry růstu konkurenceschopnosti českého vysokého školství
Petr Matejů



Bariéry růstu konkurenceschopnosti českého vysokého školství
Petr Matejů



Bariéry růstu konkurenceschopnosti českého vysokého školství
Petr Matejů



Bariéry růstu konkurenceschopnosti českého vysokého školství
Petr Matejů



Bariéry růstu konkurenceschopnosti českého vysokého školství
Petr Matejů



Shrnutí I

Významné překážky růstu konkurenceschopnosti VŠ plynoucí ze strukturního uspořádání celého
vzdělávacího systému:

– Konfigurace extrémně diversifikovaného systému středního vzdělávání s pouze formální diverzifikací vysokého školství

– Disproporce mezi stabilním a nízkým podílem absolventů středních škol připravujících studenty primárně na studium na
VŠ a růstem podílu vstupujících na VŠ (enrollment rate)

– Pokračující feminizace absolventů SŠ připravujících se primárně na VŠ studium a pokles podílu mužů mezi studenty VŠ
(potenciálně negativní vliv na kvalitu v oblasti STEM (Science, Technology, Engeneering, Mathematics)

Jednou z příčin nízké konkurenceschopnosti českého vysokého školství je strukturní uspořádání českého
vzdělávacího systému a předčasné vyřazování mužů z přípravy na studium na VŠ

Bariéry růstu konkurenceschopnosti českého vysokého školství
Petr Matejů



Co napovídají mezinárodní žebříčky univerzit (University rankings)

Konkurenceschopnost českého vysokého školství z hlediska „university rankings“ 
• Každoročně stejně špatná zpráva (naše nejlepší univerzity se umísťují na místech, kde se již pořadí nerozlišuje –TES: 401 
až 500, 501 až 800), každoročně stejně jalová diskuse se stejným (tj. žádným)efektem(„problém je v žebříčcích, nikoli v nás 
….“) 
• V loňském roce píchnul do vosího hnízda Ivo Možný (LN 23.1.2016) 
https://www.dropbox.com/s/t84p1eqzj40gx7k/Mozny%20o%20VS_LN.pdf?dl=0 
• Jeho hlavní teze: 
– Na českých univerzitách zdegeneroval a dlouho už hrubě nefunguje systém rozvoje úrovně učitelských sborů … 
– hlavní příčinou je zastaralý systém řízení univerzit … 
– až na třetím místě je chronické podfinancování … 
– to všechno vzájemně souvisí („aby z lepšího financování vzešel užitek, musí být jeho implementace kompetentně řízena a 
prostředky musejí směřovat do fakult, které nemrhají talenty …“)

Konkurenceschopnost českého vysokého školství z hlediska „university rankings“ 
• Možný: 
– „Klíčoví hráči v managementu univerzit jsou děkani. 
– Jsou voleni do funkce akademickými senáty. 
– Ty mají až poloviční zastoupení studentů, téměř celý zbytek často tvoří odborní asistenti se svým bytostným zájmem na 
zachování slabého managementu, který bude udržovat stávající pohodlné poměry. 
– Pro výkonné vědce působení v akademických senátech není zajímavé, neboť je zdržuje a rozptyluje. 
– Ani volební právo pro ně není zajímavé. 
– To však nebývá zajímavé dokonce ani pro studenty: účast ve volbách do senátů je často nižší než desetiprocentní. 
– A takto ustavené senáty volí děkany i rektory, schvalují miliardové rozpočty i zakládání a rušení fakult a kateder. 
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Obecný (globální) rámec 
Higher Education Governance in Europe EURYDICE, DG Education and Culture, 18.6.2008, s. 33 - 45 
• Postupně se formuje princip sdílenísprávy a řízení univerzit (shared governance): 
– orgán akademické samosprávy(academicbody): senát, akademická rada, akademický výbor (primární odpovědnost za 
záležitosti týkající se výuky a výzkumu,studentské záležitosti, atd.) 
– orgán odpovědný za řízení, management (decision-makingbody): primárně odpovědný za dlouhodobé a strategické 
plánování, ekonomickou strategii (financování), atd.

• „ Ve většině zemí orgán akademické samosprávy nemá pravomoc zasahovat do důležitých otázek institucionálního 
charakteru“ (s. 33) 
• Ve více než polovině zemí má akademický orgán poměrně omezené rozhodovací pravomoci a nenese přímou odpovědnost 
za politiku, zaměření či strategický rozvoj vysoké školy. (s 39).
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Potenciální podpora pro implementaci principu „sdílení správy a řízení univerzit“ 

Šetření mezi stakeholders, září –říjen 2007 
Výsledný soubor 230 respondentů tvořili z 61 % externí aktéři, 39 %  členové akademické obce. 
Z hlediska dosaženého vzdělání šlo převážně o osoby s vysokoškolským vzděláním (94 %), více než polovina ze všech 
respondentů uvedla osobní zkušenost svysokoškolským prostředím vzahraničí. 
Dvě třetiny respondentů uvedly, že s velkým zájmem sledují veřejnou debatu o vysokém školství, zbytek tuto debatu 
sleduje alespoň občas. 
Polovina zdotázaných uvedla, že na některé vysoké škole vyučuje, a to buď interně (36 %), nebo externě (17 %).
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Doporučení OECD z roku 2006 
Tématické hodnocení terciárního vydělávání v ČR. Zpráva hodnotitelů 
• Zvýšit efektivitu systému terciárního vzdělávání  a jeho celkovou konkurenceschopnost ×
• Vytvořit prostor pro uplatnění většího vlivu vnějších aktérů (stakeholders) v ustanovování vedení VŠ ×
• Rektorům zvoleným novým systémem dát větší pravomoci pro uplatňovaní strategického řízení VŠ, posílit odpovědnost 
rektorů za vývoj VŠ vůči vnějším partnerům a klientům („stakeholders“) „Hodnotící tým je pevně přesvědčen, že 16 let po 
přijetí porevolučního zákona o vysokých školách je reforma řízení vysokého školství potřebná“. (s.24) ×
• Urychlit přechod od elitního k masovému terciárnímu vzdělání ✓

Dosáhnout větší a plnohodnotné (nikoli pouze formální) diverzifikace ×
• Zvýšit podíl soukromých zdrojů na financování VŠ (školné, podniky) ×
• Posílit citlivost vysokého školství na změny na trhu práce (nejen domácího) ×
• Vytvořit silnější partnerství mezi VŠ, průmyslem a inovačním podnikáním, posílit inovační potenciál výzkumu na 
vysokých školách ×

Detailněji: Petr Matějů „České vysoké školství: deset let vzrušeného přešlapování na místě“ (Reflex 9/2016) 
https://www.dropbox.com/s/2pxnrtonkgv4pje/Clanek_VS_Reflex_9_2016.pdf?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/lvfyuk8f6tj87c8/Clanek_Reflex_VS_orig.pdf?dl=0
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Shrnutí II 
• Významné překážky růstu konkurenceschopnosti VŠ plynoucí z uspořádání VŠ systému: 
– Fakt: v mezinárodních hodnoceních se české univerzity zařazují na velmi nízkých stupních (svědectví o nízké 
konkurenceschopnosti) 
– Český vysokoškolský systém je příliš „extenzivní“ a málo efektivní (ve srovnání s obdobnými zeměmi neexistuje skupina 
výzkumných univerzit s přednostním právem čerpat veřejné prostředky na VaV, nedostatečná koncentrace prostředků na 
výzkum špičkové kvality) 
– Jednou z hlavních příčin nízké konkurenceschopnosti českých univerzit je zastaralý model jejich řízení (viz zpráva OECD, 
Možný) 
– strategické řízení je v působnosti samosprávy a nikoli exekutivního orgánu s jasnou (osobní) odpovědností za rozvoj VŠ.
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5. Vysokoškolský zákon potřebuje novelu v zájmu zvýšení 
konkurenceschopnosti Česka

Karel Rais
poslanec (ANO), bývalý rektor VUT Brno



Cíl příspěvku

• Upozornit + diskutovat + navrhnout legislativní změny, které budou mít pozitivní vliv na spolupráci  
univerzit a společenské praxe spíše půjde o přírůstkové, postupné změny než o změny transformační 
v resortu VŠ

• Obdobná moje přednáška na BVV roku 2007, za cca 10 let velmi malý pokrok (daňové úlevy, 
strategické řízení VŠ,…) 

pozitivní vztah univerzita a podnik 
zvýšení konkurenceschopnosti republiky
Vzájemná interakce mezi průmyslem a univerzitami  - nezbytná                                   

otevřenost a oboustranný soustavný dialog. 

základní problém (vztah univerzita –podnik) dlouhodobě není  řešen. Proč? 

Odlišné cíle podniku /prodat/ a  cíle VŠ /vzdělávání, publikace, RIV body, výjimečně i patent, transfer 
technologií do praxe                          problémy na obou stranách/

Strategický cíl- těsná vazba (aplikovaného výzkumu) univerzity a podniku                   inovační a 
podnikatelská univerzita

VŠ zákon potřebuje novelu v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti Česka
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Co nám chybí

• Ucelený dokument národní politiky ve vzdělávání, priority, trendy rozvoje společnosti a strategie vzdělávání (ovlivní počet 
přijímaných uchazečů, povede k výraznější podpoře preferovaných oblastí /financování a společenské uznání/)

• Dokument národní politiky ve VaV (preferované směry)

• Institucionální spolupráce a podmínky k ní, zejména mezi školami a praxí, atd.

I.  Profesionalizace  řízení univerzit (srovnej US, Anglie x ČR)

a) manažerská studia akademických funkcionářů nebo přímo  profesionální manažeři 

(Izrael, Transfer technologii,  JMU Liverpool, aj.), kombinace obou možností 

b) standardizace procesů (ISO – na /GB,US/ univerzitě každý ví, kdo nese konkrétní 

zodpovědnost za proces / za aktivitu)

vyšší byrokracie, oddělení akademického světa od byrokratického (učitel – „pouze“

učí a event. i zkoumá). Náš VŠ učitel dělá všechnu  administraci a vlastní pedagogika + 

výzkum jsou okrajovou záležitostí, určité „hobby“ nebo naopak

c) stimulovat  podnikatelské chování a inovace –úroveň univerzity, ale i ústavů  (JMU Liverpool) 

d) možnost založení v.v.i., podpora univerzitních spin off firem, vyšší využití podnikových 

stipendií pro nadané studenty  

d) integrace talentovaných podnikatelů do výukových programů

Závěr : Dlouhodobá investice, nikoliv okamžitý zisk (chování managementu/volby/)

VŠ zákon potřebuje novelu v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti Česka
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• Role Správních rad (odpovědnost – ručí majetkem, pravomoci minimální, zodpovědnost velká, odměny nulové 

srv.

s pravomocí a odpovědností (hospodářskou) člena 

AS, např. studenta 1. nebo 2. ročníku v AS univerzity

rozšíření pravomoci Správních rad a rozšíření 

representací VŠ o representaci Správních rad  (otázka vhodné formy – ČKR, Klub  kvestorů, atd.?)

• role správní rady (minulý pozm. návrh ČSSD /Svazu průmyslu), zvětšit rozsah jejich pravomocí, vliv na volbu rektora, na 
rozpočet VŠ, …

profesionalizace správní rady- velká zodpovědnost, a 

pravomoci – malé. Odměny : 0 

• representace průmyslu/obecně společnosti - kdo? Fórum průmyslu a VŠ/nemá tu sílu, spíše konzultační orgán (MPO, MŠMT, 
univerzity-ing Kafka)/, Svaz průmyslu?

• Úkol : Dostat do zákona 3.representaci, a to representaci společnosti/průmyslu…  zajistit         roli SR ………..  3. role univerzit (problém 
organizační  formy)

VŠ zákon potřebuje novelu v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti Česka
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Co chybí ? 
II. Implementace závěrů projektů, zadaných 

MŠMT (za cca stovky milionů korun!!)  v minulosti

Pozitivní faktor v létech 2007-2016 : rozpracování 8 ks IPN (individuálních projektů národních), 
věnovaných řízení univerzit v důležitých oblastech  (vzdělávání a VaV) a pokračování (např. formou  IPN 
KREDO), ale implementace závěrů těžce vázne ( z hlediska průmyslu – např. EFTRANS, Kvalita, atd.)

Implementace IPN by zajistila výrazně lepší spolupráci mezi průmyslem a univerzitou a opačně !!!!!!!!!!!!!!

(znovu a znovu se objevují stará řešení)

III. Finance (Dej koze do žlabu žrádlo jako králíkovi a  čekej od ní mléko jako od krávy)                    

Zhoršení mezinárodní pozice univerzit v rámci mezinárodních hodnocení

Nemá cenu přidávat finance naslepo, bez analýzy situace

Není to jenom v nedostatku financí/ve společenském uznání role učitele … 

řízení lidských zdrojů (karierní systém, inbreeding)

Kontraktové financování
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IV. Další změny v legislativě a v řízení univerzit 

• Odstranění inbreedingu :

a) 3 roky praxe (mimo univerzitu) + DPS (doplňující  pedagogické  studium) - vstup do PhD (obdoba vstupních 
podmínek jako při CSc)

b) habilitace - nutnost dokončení doplňujícího pedagogického studia před

Daňová a společenská podpora VŠ a firem, pracujících s talenty („non-inkluze“)

VŠ zákon potřebuje novelu v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti Česka
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Doporučení pro vysokoškolskou legislativu s ohledem na vstupy praxe (1):

• Podpořit vliv praxe ve vzdělávání – při tvorbě a uskutečňování studijních programů, při přechodu do praxe, např.: 

- podpora působení akademických pracovníků s praxí za účasti studentů, 

- spolupráce při praxích jako součásti studia, odborně informativní setkávání zástupců praxe  se studenty    závěrečných ročníků 
studia,

- povinná účast a odborníků z praxe u SZZ a zprávy o jejich průběhu i výsledcích, spolupráce školy a praxe (zaškolovací) období 
absolventů.

Doporučení pro vysokoškolskou legislativu s ohledem na vstupy praxe (2):

• Spolupráci s praxí zařadit jmenovitě do povinností a odpovědnosti vybraných orgánů vysoké školy (např. akademický 
management, správní rada, vědecká rada, rada pro vnitřní hodnocení),

• Uvážlivě vyřešit maximální možný pracovní úvazek akademického pracovníka, současně vzít do úvahy dlouhodobé podfinancování 
pracovníků VŠ + konkurenční doložka v dodatku pracovní smlouvy- zamezit „socializaci nákladů, kapitalizaci zisku“

VŠ zákon potřebuje novelu v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti Česka
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Závěr - rekapitulace
úprava stávajícího VŠ zákona 

- Manažerské vzdělání rektorů, děkanů, akademických funkcionářů,

- Kariérní růst akademického pracovníka,

- Rozvoj směrem k inovačním a podnikatelským univerzitám (zejména technické univerzity),

- Rozšíření representací VŠ (RVŠ, ČKR o representaci průmyslu/společnosti),

- Rozšíření pravomocí Správních rad univerzit

Závěr - rekapitulace
úprava stávajícího VŠ zákona 

Finance : 

a) Smlouva společnosti/vlády  s univerzitou o dlouhodobém základním financování (fix složka) + reakce společnosti/vlády 
na mezinárodní hodnocení univerzit (pružná složka)….Rusko, Čína a další asijské univerzity

b) Oblast financování pedagogů univerzit a posílení rozpočtů zejména pedagog fakult (přijímání talentovaných studentů, 
udržení absolventů ve školství, podpora učitelů a jejich růstu, větší prestiž učitelského povolání) 

VŠ zákon potřebuje novelu v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti Česka
Karel Rais



6. Rozhodují jednotlivosti:

nelze vytvořit dobré profesně orientované studijní obory

bez skutečné spolupráce VŠ s firmami

Simona Weidnerová
zakládající členka ISEA



Rozhodují jednotlivosti
Simona Weidnerová

Co přináší novela vysokoškolského zákona a její podzákonné předpisy?

Novela zákona o vysokých školách 
• Zavádí akademicky a profesně zaměřené studijní programy 
• Akademicky zaměřené studijní programy musí vykazovat vyšší vědeckou a výzkumnou činnost 
• Profesně zaměřené studijní programy jsou orientovány více na praxi studentů a přípravu na budoucí povolání 
• Nařízení vlády, kterým se provádí zákon o vysokých školách, definuje odlišná kritéria, zejména pokud jde o praxi 
studentů v průběhu studia



Profesně zaměřený bakalářský studijní program 

• zohledňuje specifika spojená s potřebou spolupráce s praxí. 
• Personální zajištění zahrnuje taktéž zapojení odborníků z praxe. 
• Studijní plán profesně zaměřeného bakalářského studijního programu je koncipován tak, aby obsahoval praxi studentů v 
rozsahu alespoň 12 týdnů.

Profesně zaměřený magisterský studijní program

• Studijní plán je koncipován tak, aby obsahoval praktickou výuku studentů v rozsahu alespoň 6 týdnů. 
• Studijní plán profesně zaměřeného magisterského studijního programu, který nenavazuje na bakalářský studijní 
program, je koncipován tak, aby obsahoval praktickou výuku studentů alespoň 18 týdnů

Hodinová dotace je na posouzení AÚ Bude na posouzení NAÚ

• aby určil, jestli je uskutečňování praktické výuky adekvátní stupni a obsahu kurikula 
• zda je praktickou výukou naplňován profil absolventa, výsledky učení, cíle studia a další náležitosti dle Standardů pro 
studijní programy, resp. oblasti vzdělávání

Rozhodují jednotlivosti
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Existují pro splnění studijních povinností, tedy praxe jako povinné součásti 
studia zákonné podmínky?

Co je „praxe“ dle novely VŠ zákona? 
• studijní plán profesně zaměřeného bakalářského nebo magisterského studijního programu je sestaven tak, aby 
umožňoval studentům zejména zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu povolání podložené získáním 
nezbytných teoretických znalostí 
• § 62 Práva studenta odst. (2) Na studenta, který vykonává praktickou výuku a praxi, se vztahují obecné předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pracovních podmínkách žen. (§ 132 až 138 a § 150 zákoníku práce). 
• Z tohoto ustanovení vyplývá, že praxe studentů není vykonávána ani v pracovním poměru ani na základě dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr.

MPSV
Pracovněprávní předpisy praxe studentů vysokých škol neupravují. Zákoník práce upravuje závislou práci, která je 
vykonávána v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Základní informace 
poskytují oblastní inspektoráty práce (zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce). V případě sporu může s právními účinky 
pro účastníky rozhodnout pouze soud.

Státní úřad inspekce práce 
• S účinností od roku 2012 provádí inspektorát práce velké množství namátkových kontrol a postihuje nejen tzv. 
švarcsystém, ale také dobrovolnickou činnost (tj. práci bez nároku na odměnu) jako nelegální práci, za kterou uděluje 
sankce od 250 000 Kč až do 10 000 000 Kč. 
• Častým argumentem inspektorátu práce v těchto případech je, že úplatnost již není základním znakem závislé činnosti a z 
toho důvodu lze i dobrovolnickou činnost podřadit pod závislou práci, která musí být nutně vykonávána v 
pracovněprávním vztahu. 

Rozhodují jednotlivosti
Simona Weidnerová



Dobrovolnická činnost vs. „práce na zkoušku“ 
• Nejvyšší správní soud v rozhodnutí ze dne 23.3.2012 č.j. 4 Ads 175/2011-92 - v případě ženy, která pracovala zdarma jako 
dobrovolník pro neziskovou organizaci konstatoval, že chybí jedna ze základních náležitostí a to odměna za vykonávanou práci. Bez 
této podstatné náležitosti se nejedná o závislou práci v režimu zákoníku práce. 
• Toto rozhodnutí je průlomové - podobné případy jsou posuzovány inspektorátem práce jako nelegální zaměstnávání, (dle § 5 písm. e) 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který definuje nelegální zaměstnávání osob jako výkon závislé práce fyzickou osobou mimo 
pracovněprávní vztah). 
• Výkon dobrovolnictví na základě inominátní smlouvy, má dopad i na studentské praxe a stáže, BOZP.

Produktivní práce 
Na základě smlouvy o praxi může být vykonávána neplacená praxe jako 
• praktická příprava, která je součástí vyučování. Podmínkou bezplatnosti takové praxe je, že student nebude v jejím rámci vykonávat 
tzv. produktivní činnost. 
• studijní plán profesně zaměřeného bakalářského nebo magisterského studijního programu je sestaven tak, aby umožňoval studentům
zejména zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu povolání podložené získáním nezbytných teoretických znalostí

Definice produktivní činnosti 
– přináší tomu, u koho je praxe vykovávána, určitý hospodářský prospěch 
– za hospodářský prospěch se považuje rozšíření majetku dané firmy, ale také skutečnost, že firma, u které student praxi vykonávaná, 
by si jinak musela tuto činnost zakoupit nebo zajistit vlastním zaměstnancem 
– a došlo tak k úspoře mzdových nákladů 
– Výše popsaná kritéria využívá Inspektorát práce při kontrole neplacené praxe, kdy mohlo dojít k úspoře mzdových nákladů na straně 
firmy 

Rozhodují jednotlivosti
Simona Weidnerová



Podniková stipendia? Obdobný problém.

Podniková stipendia 
• Od 1. 1. 2011 může zaměstnavatel do daňových nákladů zahrnout tzv. motivační příspěvek poskytnutý na základě 
smluvního vztahu žákovi nebo studentovi, který se pro zaměstnavatele připravuje na výkon profese. 
• Motivační příspěvek je účelově určen na stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání v zařízeních 
související s budoucím výkonem profese, jízdné v hromadných dopravních prostředcích do místa vzdělávání a na pořízení 
osobních ochranných pomůcek a prostředků nad rámec zvláštních předpisů.

Rozsudek NSS 
• Od účinnosti novely zákona o daních z příjmů v roce 2011, až do roku 2012 byla doporučující výkladová stanoviska tzv. 
inominátní (tedy nepojmenovaná) smlouva dle Občanského zákoníku. 
• Od roku 2012 je platná právní věta: „Poskytnutí stipendia podmíněné závazkem studenta pracovat po ukončení studia 
několik let v pracovním poměru u jeho poskytovatele není půjčkou, nýbrž příjmem plynoucím v souvislosti s budoucím 
výkonem závislé činnosti dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. (Podle rozsudku Nejvyššího 
správního soudu ze dne 09.08.2012, čj. 2 Afs 47/2012 - 18)

Stipendium jako mzda na životní náklady 
• Přestože zákon definuje motivační příspěvek jako stipendium určené na „životní náklady studenta“, (s finančními limity 5 
000 Kč měsíčně u žáka a 10 000 Kč měsíčně u vysokoškoláka), jde na straně studentů o zdanitelný příjem související s 
budoucím povoláním, jinak řečeno, zdaňuje se stejně, jako mzda! 
• To vše kvůli rozhodnutí NSS a nedořešené legislativě podpory praxe, stáží a stipendií studentů.

Rozhodují jednotlivosti
Simona Weidnerová



Novela VŠ zákona se opírá o kvalitu. Nelze však vytvořit dobré profesně orientované
studijní obory bez skutečné spolupráce VŠ s firmami.

Rozhodují jednotlivosti
Simona Weidnerová



7. Inovační kapacita Česka
potenciál aplikovaného výzkumu a inovací pro konkurenceschopnost

Martin Bunček
místopředseda Technologické agentury ČR



Inovační kapacita Česka
Martin Bunček

Co je inovační kapacita ekonomiky?

Schopnost firem 

prosadit se na globálních trzích

skrze vlastní inovace

Východiska
Inovace  =  invence

Mnoho podob inovací

Firemní strategie klíčovým prvkem    

inovačního ekosystému

Inovační ekosystém ČR 

je součástí globalizované ekonomiky

Aplikovaný výzkum je důležitou, nikoliv nezbytnou součástí inovací



INKA – implementace

- expertní tým cca. 50 osob

- leden 2014 – prosinec 2015

- Mezinárodní expertní oponentura

- unikátní kombinace makro a mikro přístupu společně s detailními informacemi z inovativních firem

452 podniků+ 82 VO

240 tis. Zaměstnanců

807 mld. Export

30 mld. BERD

Inovační kapacita Česka
Martin Bunček



1. ČR závislou ekonomikou, ale není pouze zemí montoven

2. Zásadní role NNS pro rozvoj inovačního ekosystému ČR

3. ČR vysoce inovativní ekonom. na nižších řádech inovací

4. U průlomových inovací adaptérem či adoptérem

5. Hlavní bariéry inovací jsou v lidech (aspirace, zkušenosti, kompetence…), kapacitě a 
tržních kompetencích firem

6. Omezená relevance agregátních statistik

Hlavní zjištění

Inovační kapacita Česka
Martin Bunček



ČR závislou ekonomikou
Firmy „pod zahraniční kontrolou“ produktivnější než 

firmy „domácí”
Nejrychlejší růst HDP za posledních 25 let

Inovační kapacita Česka
Martin Bunček



Velké rozdíly mezi obory

Rozdíl v produktivitě (záporná hodnota = produktivnější „domácí“ firmy)
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Inovační kapacita Česka
Martin Bunček



Internacionalizace ekonomiky

Jaký má vliv na podnikatelskou autonomii?
Podíl firem pod zahraniční kontrolou na ekonomice ČR

Kvantita
Kvalita(?)

Inovační kapacita Česka
Martin Bunček



Po
d

íl 
n

a 
ex

p
o

rt
u

…český export?

Téměř polovina hodnoty exportu ČR dovezená ze zahraničí.
Struktura exportu dle geografie vytvořené hodnoty:

Inovační kapacita Česka
Martin Bunček



Rozdíl proti Německu či Rakousku spočívá mj. 
v rozložení řetězce tvorby hodnoty

Rozložení hodnotových řetězců

zásadní pro strategické inovace

Inovační kapacita Česka
Martin Bunček



Postavení na trhu

(Post)-

start-up

Lokální 

firma

Regionální 

firma

Globální 

firma

Závislá 

firma
Celkem

In
o

va
čn

í a
sp

ir
ac

e

Lídr
21 1 22 42 1 87

Pobočka NNS
0 4 2 1 142 149

Následovatel
10 24 46 15 0 95

Optimalizátor
4 58 26 3 3 94

Firma bez vize
8 6 2 1 1 18

Celkem
43 93 98 62 147 443

Komplexní typologie firem

Inovační kapacita Česka
Martin Bunček



Inovační aspirace ovlivňují zaměstnanost

Průměrná změna počtu zaměstnanců firem dle kategorie inovační aspirace

Zdroj: INKA – řízené rozhovory ve 452 firmách

Inovační kapacita Česka
Martin Bunček



Co zvyšuje inovativnost ekonomiky ČR?

Růst počtu globálně úspěšných endogenních firem, které investují do uskutečnění ambiciózních inovačních projektů

Rozšiřování (nejen) VaV aktivit nadnárodních společností, které jsou globálními lídry (Honeywell, ABB, Siemens, Bosch…) a jejich
spolupráce s inovativními MSP

Rostoucí počet podnikatelů zažívajících osobní zkušenost se selháním strategie založené na nákladové optimalizaci

Růst sofistikované poptávky tvořené:

• globálními techn. lídry, kteří expandují v ČR

• růstem celosvětově úspěšných endogenních firem

Jaké jsou hlavní bariéry inovací?

Nedostatek vysoce motivovaných lidí s odpovídajícími schopnostmi:

• senioři (např. obchodní manažeři se zkušenostmi z neevropských zemí)

• junioři/ absolventi (např. s klesajícím zájmem o Erasmus)

Tržní kompetence firem jsou málo rozvinuté ve srovnání  s úrovní technických kompetencí:

• potenciál technických kompetencí není dostatečně finančně využit

• nedostatek znalostí, které jsou rozhodující pro úspěch první fáze inovačního procesu 

Finanční kapacity společností

• velký v ČR neznamená velký globálně – potenciál pro průlomové inovace

Inovační kapacita Česka
Martin Bunček



Spoločenskovědní výzkum je významný (nejen) pro stát a veřejnost

Karel Oliva

jazykovědec, bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR, v.v.i.



Spoločenskovědní výzkum je významný (nejen) pro stát a veřejnost
Karel Oliva

OBLAST APLIKACÍ SHV 
• Všeobecná vzdělanost 
- vzdělaná pracovní síla 

~ konkurenceschopnost společnosti 
~ sociální soudržnost 

• Podpora vládnutí a správy 
- znalost struktury společnosti

1. OBLAST VŠEOBECNÉ VZDĚLANOSTI 
• Vzdělanost jedince 

– konkurenceschopnost na trhu práce 
• Všeobecný rozhled, cizí jazyky, finance, právo 
• (Průměrná) vzdělanost pracovní síly 

- konkurenceschopnost na globálním poli



„VEDLEJŠÍ“ EFEKTY VZDĚLANOSTI 
• Zmenšení paternalistických požadavků na stát 
• Občanské uvědomění, zákonnost 
• Sociální / národní soudržnost

2. PODPORA VLÁDNUTÍ A SPRÁVY SPOLEČNOSTI 
• (Racionální) vládnutí, efektivní stát - postavení v globální konkurenci 
• Předpoklady / požadavky: 
• ekonomické analýzy 
• demografický vývoj 
• situace na trhu práce 
• politické nálady 
• demokratické („spravedlivé“) parvo

STÁTU SE (DLOUHODOBĚ) VYPLATÍ PODPORA VÝZKUMU V OBLASTECH 
• Pedagogiky (např. „Hejného“ matematika, výuka jazyků) 
• Práva a porozumění právu (právní „gramotnost“, srozumitelnost a dostupnost znění zákonů) 
• Ekonomiky a managementu 
• Cestovního ruchu

Spoločenskovědní výzkum je významný (nejen) pro stát a veřejnost
Karel Oliva



3. OBLAST KOMERČNÍCH APLIKACÍ 
• Výsledky SHV: 

- význam při maximálním rozšíření (vzdělanost) 
- význam pro státní správu 

• Komercializace v „běžném“ smyslu 
- sekundární: SW aplikace, design, …

SHRNUTÍ & ZÁVĚRY 
• Přínos výsledků výzkumu v SHV je (typicky): 
• celospolečenský 
• se vzdálenějším horizontem 
• s nepřímými finančními efekty 
• Inovace SHV přinášejí: 
• zvýšení konkurenceschopnosti jedince i země (státu) 
• zlepšení efektivity vládnutí Výzkum v oblastech SHV není „luxusem“, ale NUTNOSTÍ

Spoločenskovědní výzkum je významný (nejen) pro stát a veřejnost
Karel Oliva



9. Hodnocení výzkumu – základní předpoklad dobrého řízen

Tomáš Opatrný
profesor Přírodovědecké fakulty UP Olomouc

a místopředseda Rady vysokých škol



Hodnocení výzkumu – základní předpoklad dobrého řízení
Tomáš Opatrný

K čemu hodnocení ?
Kdo neměří, neřídí
Vhodně nastaveným systémem hodnocení lze motivovat k žádoucím výkonům

K čemu (ne)motivovat?

-Výzkum musí vést k výsledkům.

-Výsledky musí mít smysl

-Nejhodnotnější výsledky se dosahují tam, kde se prolíná základní výzkum s aplikovaným a kvalitní výzkum s výukou.

-Kvalitní základní výzkum se pozná v kontextu s nejlepšími světovými pracovišti.

-Kvalitní aplikovaný výzkum má své odběratele v podnicích, případně ve veřejném sektoru.

Když se nehodnotí vůbec...

 Vede to k plýtvání zdroji - lidskými, i materiálními

Když se hodnotí špatně:

 Perverzní motivace - tvorba a vykazování pseoudovýsledků (inflace „užitných vzrorů“)

 Budování Potěmkinových vesnic (publikace v účelově vzniklých časopisech...)

 Tlak na kvantitu místo kvality



Jak hodnotit:

Základní výzkum:

 Bibliometrie + peer review

Aplikovaný výzkum:

finance od průmyslu 

prokazatelné využívání výsledků pro veřejný sektor

Jak financovat na základě hodnocení:

Základní výzkum:

 Kontraktové financování: závazek instituce plnit stanovené indikátory vs. závazek státu financovat instituci ve smluvené 
výši

 Nutná změna legislativy, specifikovat způsob vyjednání kontraktu, způsob kontroly plnění a způsob řešení sporů (viz 
např. rakouský model financování univerzit)

Nezbytná transparentnost - všechny kontrakty a protokoly z hodnocení plnění by měly být veřejně dostupné

Hodnocení výzkumu – základní předpoklad dobrého řízení
Tomáš Opatrný



Jak financovat na základě hodnocení:

Aplikovaný výzkum:

Těžiště by mělo být v účelové podpoře konkrétních projektů. Institucionální podporu částečně převést na zvýšený podíl 
uznatelných nepřímých nákladů projektů.

Nutný kvalitní systém vyhodnocování programů (viz Británie, „HM Treasury Magenta Book - Guidance for evaluation“) a 
hodnocení jednotlivých projektů (i s víceletým odstupem: jaký dopad mají výsledky v minulosti financovaného projektu?)

 Stimul VO ke spolupráci s průmyslem: část institucionálních financí úměrná zakázkám z průmyslu (Británie: „Business 
research element“ ve financování škol, Německo: financování Fraunhoferových ústavů)

 Stimul průmyslu ke spolupráci s VO: daňové odpisy za nákup výzkumných výsledků od VO. Nutno odstranit veškeré 
byrokratické překážky, poskytnout nezbytnou informační asistenci - jak hledat vhodné partnery, jaké výzkumné aktivity 
jsou uznatelné (inspirace v britském systému).

Hodnocení výzkumu – základní předpoklad dobrého řízení
Tomáš Opatrný



Co dělat hned?

Ať stát dodržuje zákon:

 Zajistit funkční Informační systém VaVaI (od 1.6. 2016 několikaměsíční výpadek, nyní postupný náběh)

 Provádět včas hodnocení podle platné metodiky (hodnocení 2015 dosud nedokončeno, hodnocení 2016 - zpracování dat 
dosud nezačalo)

 Připravit včas novou metodiku hodnocení výzkumu (platnost stávající metodiky končí letos, nic použitelného pro 
hodnocení od roku 2017 není na stole)

 Připravit metodiku hodnocení programů (není nic!)
Co dělat v nejbližších dnech?

Psát dobré volební programy!

 Je hodně věcí, které je třeba změnit. 

 Některé mohou bolet, změny mohou být obtížné...

 Změny, které mají politici v programu, je legitimní provést hned s novou vládou.

Hodnocení výzkumu – základní předpoklad dobrého řízení
Tomáš Opatrný
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