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Česká republika je mimořádně dobře 

vybavena pro špičkový výzkum. Díky 

prostředkům z evropských fondů byla 

vybudována kvalitní výzkumná 

infrastruktura, kterou hned tak každá 

země nemá. Tato výhoda však může 

zůstat nevyužita. Český vzdělávací  

a výzkumný systém totiž vykazuje řadu 

nedokonalostí, díky kterým se mnoho 

výborných českých vědců rozhodne 

dosahovat svých úspěchů raději  

v cizině. O nejvýznamnějších vadách  

a nedostatcích českého vzdělávacího  

a výzkumného systému se vedla diskuze 

na akci Institutu pro politiku  

a společnost s názvem Aspiruje Česko 

na dalšího nobelistu?, do které se 

zapojili zástupci akademické a vědecké 

obce, představitelé státu i soukromého 

sektoru. Pojďme si nyní připomenout 

hlavní body debaty a myšlenky našich 

řečníků i hostů. 

 

Nezkrotný byrokratický šiml 

Hlavním problémem České republiky je 

skutečnost, že je celý vzdělávací systém 

enormně zatížen složitou byrokracií  

a nespočtem formálních pravidel. Vše je 

svazováno předpisy, nařízeními, výkazy 

a tabulkami ve větší než nezbytné míře. 

I když je to obecný „evropský“ jev, tento 

přístup nebývá zpravidla velmi 

efektivní, je proto třeba dostat do 

popředí zejména lidský faktor. Lidé, 

kteří jdou do výzkumu, by měli být 

dobře motivováni, nikoliv zahlcováni 

neskutečným množstvím formulářů, 

jejichž vyřizování jejich práci brzdí  

a zabírá jim většinu času. Až skončí tato 

„vláda byrokracie“, bude možné dát 

prostor kreativitě a nápaditosti lidí,  

a umožnit tak rozvoj potenciálu českých 

vědců (IPPS 2018). 

 

Odbyrokratizování je tedy zcela 

jednoznačnou podmínkou úspěchu. Bez 

snížení byrokratické zátěže kladené na 

výzkumné pracovníky žádné nobelisty 

mít pravděpodobně nebudeme. Vědci 

potřebují mít na významné objevy 

dostatek času i vyhovující pracovní 

podmínky. Na druhou stranu je třeba 

zdůraznit, že nemá příliš velký smysl 

investovat další peníze do rozvoje 

infrastruktury, protože ta je v tuzemsku 

už nyní velmi kvalitní a rozsáhlejší, než 

je množství lidí, kteří by v ní pracovali 

(IPPS 2018). Důležité je ovšem 

vybudovat podpůrný systém, který by 

nezbytnou byrokracii obstaral, protože 

ji nelze odstranit zcela, ale lze ji vcelku 

jednoduše delegovat na někoho jiného 

než na samotné vědecké pracovníky. 

Přestože k tomuto účelu bylo již 

vynaloženo hodně finančních 

prostředků, také z evropských fondů, je 

utápění času vědců v nevědeckých 

byrokratických aktivitách v českém 

akademickém prostředí stále běžnou 

praxí. Takové změny, tedy vytvoření 

podpůrného systému, nelze nařídit, je 

třeba, aby se jednalo o společné úsilí 

vlády, státní administrativy a vedení 

výzkumných organizací a vysokých škol. 

 

Nedostatečná kooperace 

Kvalitní české i zahraniční výzkumníky 

je třeba si získat a udržet. To vyžaduje 
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nejen dobré pracovní prostředí  

a podmínky, ale rovněž kvalifikovaný 

management, který dokáže tyto 

podmínky udržovat a své pracovníky 

dále motivovat. Peníze nejsou pro 

potenciální nobelisty tou největší 

motivací. Jejich ohodnocení musí být 

samozřejmě odpovídající, nikoliv ale 

závratné jako například v Německu. 

Vhodnou kompenzací tomu může být 

například perfektní servis či přátelské 

prostředí. Klíčová je také možnost 

odborníků působit v rámci více 

institucí. Zaměřovat bychom se měli na 

spolupráci a produktivitu, nikoliv na boj 

o peníze a prestiž získanou pouze 

dílčími úspěchy, nikoliv společným 

velkým úspěchem (IPPS 2018).  

 

Nesmíme přitom zapomenout na 

sdílení dat a informací. Věda by měla 

být otevřená, stejně tak ale musí být 

otevřené i databáze a informační 

systémy. Bez vzájemné spolupráce  

a sdílení informací velkolepých úspěchů 

dosáhnout nelze. 

 

Rozkol nebo dokonce nevraživost mezi 

zástupci vysokých škol a Akademií věd 

ČR lze považovat spíše za uměle 

vykonstruovaný problém nežli za něco, 

co by bylo těmto institucím přirozené 

(IPPS 2018). Pokud bude mít Česká 

republika někdy svého nobelistu, bude 

to naopak pravděpodobně výsledek 

synergie a intenzivní spolupráce lidí  

z vysokých škol a Akademie věd ČR. 

 

Priority, hodnocení a financování 

Společenské podmínky se výrazně 

proměňují, technologický vývoj 

akceleruje. Na to je třeba reagovat. 

Zákon o Akademii věd ČR (zákon  

č. 283/1992 Sb.), zákon o vysokých 

školách (zákon č. 111/1998 Sb.) i zákon 

o podpoře výzkumu (zákon č. 130/2002 

Sb.) by měly projít zásadní novelizací. 

Finanční prostředky na výzkum jsou 

jistě velmi důležité, nemohou však být 

předmětem diskuse, aniž bychom si 

předem řekli, čeho chceme dosáhnout, 

resp. jakým směrem chceme jít. 

V současnosti je v platnosti Národní 

politika výzkumu, vývoje a inovací na 

léta 2016-2020 (ÚV ČR 2015), která 

překládá seznam pěti oblastí, které by 

se měly rozvíjet a zajistit, že český 

výzkum bude úspěšný a užitečný (viz 

odkaz).  

 

V úvodu politiky je deklarováno, že 

podpora výzkumu v Česku by měla být 

zaměřena na jeho užitečnost pro 

společnost, z dalšího textu ale vůbec 

není zřejmé, zda víme, jak se tohoto má 

dosáhnout, resp. že je tento cíl skutečně 

platný a že k němu bude směřovat 

společné úsilí předních představitelů 

státu, vysokoškolského vzdělávání, 

výzkumu a vývoje, inovátorů a uživatelů 

výsledků výzkumu. Proti předchozím 

deklaracím Rady pro výzkum, vývoj a 

inovace z doby výstavby nových 

výzkumných infrastruktur z evropských 

fondů, tj., že se český výzkum bude 

orientovat na excelenci, je toto obrat, 

ovšem povýtce formální. Interpretace, 

v posledních letech velmi rozšířená, že 

vše se pozná podle financí a růst objemu 

finančních prostředků do výzkumu je 

hlavním měřítkem přístupu společnosti 

k výzkumu a úspěšnosti příslušného 

člena vlády či jejího premiéra, vedl 

diskusi o stavu a smyslu výzkumu 

špatným směrem (IPPS 2018). 

 

https://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=772893
https://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=772893
https://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=772893
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Zdroj: ČSÚ 2018. 

 

Faktem je, že výdaje státu na výzkum, 

vývoj a inovace rok od roku stoupají (viz 

graf výše), v letošním roce činí tato 

kapitola 34,8 mld. Kč, tj. 2,6 % na 

celkových výdajích státního rozpočtu 

(MF ČR 2018). Je ale třeba zaměřit se 

na to, zda jsou peníze alokovány 

efektivně, v souladu s veřejným zájmem  

a spravedlivě, tj. na základě dosažených 

výsledků, kvality a užitečnosti výzkumu. 

Právě systém posuzování výstupů lze 

označit za stěžejní a velmi potřebnou 

změnu. Nové zásady hodnocení 

schválila vláda v únoru loňského roku, 

kdy byla přijala tzv. Metodika 2017+. 

„Metodika není dokonalým nástrojem  

a bude nutné ji nadále upravovat, 

její zavedení je nicméně velmi žádoucí  

a do budoucna by měla přispět  

k vzrůstající kvalitě české vědy“ 

(Vědavýzkum.cz 2018). Nyní je 

nezbytné zejména to, aby RVVI 

jednoznačně vyjasnila mechanizmus  

 

přidělování finančních prostředků na 

VaV jednotlivým poskytovatelům. Nová 

metodika by se pak měla uplatňovat tak, 

aby alespoň do nějaké míry oceňovala 

skutečně kvalitní výsledky jak 

základního, tak aplikovaného výzkumu. 

Kvalitou se rozumí také to, že jsou tyto 

výsledky užitečné pro společnost a její 

konkurenceschopnost. 

 

Financování výzkumu z veřejných 

zdrojů musí mít pravidla, která jsou 

všeobecně platná. Stávající zákon  

č. 130/2002 Sb. byl jistě adekvátní 

poměrům v době svého vzniku, resp. 

v době poslední významnější 

novelizace, která souvisela s reformou 

výzkumu a vývoje, a odpovídala tedy 

tehdejším záměrům. V současné době 

se jedná o normu v řadě ohledů 

překonanou, respektive nedokonalou 

(IPPS 2018). Legislativní změna je tak 

v tomto ohledu nezbytná. 

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796&ad=1&attid=825165
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Věda a společnost 4.0 

V době probíhající digitální revoluce je 

nutné dynamicky reflektovat významné 

společenské proměny i neustálý 

technologický vývoj a inovace. Je proto 

třeba diskutovat různé formy podpory 

výzkumu, především pak možnost 

společného využití soukromých  

a veřejných finančních prostředků. 

Obecně vzato, výzkum je nezbytný pro 

rozvoj společnosti a pro zlepšování 

životních podmínek lidí. Toho jsou si 

podniky naštěstí velmi dobře vědomy  

a investice do VaV z podnikatelské sféry 

proto trvale stoupají. Většinou však 

podniky investují do vlastního 

výzkumu, spolupráce s akademickou 

sférou stále není dostatečná. Například 

v roce 2016 se z podnikových zdrojů 

financoval výzkum ve veřejném sektoru 

částkou 2,8 mld. Kč (9 % výdajů na VaV 

veřejného sektoru), z čehož asi 

1 mld. Kč připadala na výzkum 

prováděný na zakázku podniků v ČR. 

Při bližším pohledu na data vybraných 

typů subjektů veřejného sektoru 

můžeme konstatovat, že 90 % veřejných 

výzkumných institucí vykazuje podíl 

podnikatelských zdrojů na financování 

jejich VaVmenší než 30 % (Štampach 

2018). Stále větší zapojení soukromého 

sektoru do financování VaV a propojení 

výzkumných organizací a firem je 

nicméně žádoucí a v době nové 

„průmyslové revoluce“, tzv. průmyslu 

4.0 je to naprosto nezbytné.   

 

„Vůbec poprvé jsme do přípravy vědní 

politiky přizvali soukromý sektor. 

Rovněž na základě připomínek jeho 

zástupců tedy nastavujeme systém do 

budoucna. Podporu aplikovaného 

výzkumu chceme zaměřit především do 

perspektivních oblastí, které táhnou 

české hospodářství,“ deklaroval při 

přijímání Metodiky 2017+ tehdejší 

místopředseda vlády pro vědu, výzkum 

a inovace Pavel Bělobrádek (ÚV ČR 

2015). Deklarace to byla jistě správná, 

realizace však doposud nebyla dotažena 

do úspěšného konce. Skutečný dialog 

mezi sférou výzkumnou a aplikační, 

tedy mezi výzkumnými organizacemi, 

firmami a těmi, kteří představují 

veřejný zájem, je poměrně obtížný, 

hodnocení výzkumu jej dostatečně 

nepodporuje, a tak dochází namísto 

synergie v rámci intenzivní spolupráce 

k soutěžení a vzdalování jednotlivých 

společenských skupin (IPPS 2018). 

Zcela chybí například také koncepce 

duálního vzdělávání, která by propojila 

soukromý sektor se vzdělávacím 

systémem již od úrovně středního 

vzdělávání. Podnítila by se tím rovněž 

větší spolupráce veřejného sektoru  

a malých a středních podniků. 

 

Výzkum v ČR a EU 

Právě na nedostatečné zapojení malých 

a středních endogenních českých firem 

do výzkumu a vývoje upozorňuje 

zejména Technologická agentura České 

republiky (TA ČR 2017). V tomto 

ohledu by měla přijít na řadu mimo jiné 

finanční pomoc z Evropské unie. 

Evropská komise ale stav českého 

vzdělávacího systému i nedostatky 

v oblasti výzkumu kritizuje. „Z Bruselu 

opakovaně zaznívá, že Česko je v tomto 

směru pozadu. Problémem jsou podle 

Komise hlavně nedostatečně kvalitní 

výsledky výzkumu a vývoje  

a jejich aplikace do praxe“ (Hendrych 

2017). „Velkým nedostatkem je 

vynakládání prostředků na 

neopodstatněné rádoby výzkumné 

projekty. Centra výzkumu často 



POLICY BRIEF | říjen 2018 
 

konkurují soukromým subjektům na 

normálních úkolech z komerční sféry,“ 

přidává se ke kritice Miroslav Krejčík, 

jednatel společnosti MSV Systems, 

která se zaměřuje na aplikaci výsledků 

výzkumu a vývoje nových technologií do 

komerční praxe (Hendrych 2017). 

 

Evropská komise dále upozorňuje, že 

ani zvýšené investice do výzkumu 

nepřinášejí České republice příliš 

viditelné výsledky. Příčinu vidí Komise 

v nízké propojenosti akademické sféry 

s podnikatelskou, ale poukazuje na 

řadu dalších problémů, např. „rostoucí 

průměrný věk učitelů, který souvisí 

s tím, že se učitelská profese netěší  

u mladých lidí příliš velké popularitě. Za 

důvod Komise označuje nízké platové 

ohodnocení kantorů“ (Bednárová 

2016). Zde se vracíme na samý začátek 

– vše záleží na lidech. Důležité je, jak se 

budou vzdělávat vzdělavatelé, tedy 

budoucí učitelé, jak budou vzdělávat 

novou generaci, která bude žít 

v technologicky zcela odlišné době a jak 

budou vedeni ve vzdělávání ti 

nejnadanější, aby vystudovali a zabývali 

se vědou – nejsofistikovanější lidskou 

činností, která přinese prospěch všem.  

 

Skutečnost, že současný systém 

podpory výzkumu, vývoje a inovací  

v České republice nevytváří vždy ideální 

podmínky pro to, aby vznikaly výsledky 

uplatnitelné v praxi, a nepřispívá ke 

zvyšování konkurenceschopnosti země, 

vyplývá také z výsledků prověrky 

Nejvyššího kontrolního úřadu. Na vědu 

jde stále více peněz, na Evropu přesto 

stále ztrácíme. NKÚ prověřil podporu 

výzkumu, vývoje a inovací v Česku  

v letech 2014 až 2016. Celou zprávu se 

závěry kontroly naleznete zde. 

 

 

 

 

 

  

https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/k17015.pdf
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