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ÚVOD 
Technologická agentura České republiky (dále též TA ČR) zpracovala v rámci projektu „ProEval“ 
rozsáhlou interim evaluaci programu DELTA. Hlavním cílem hodnocení je zmapovat a vyhodnotit 
nastavení a realizaci programu DELTA a jednotlivých projektů, dát případná doporučení ke změně 
programu a nastavení procesů. 

Průběžné hodnocení programu bylo sestaveno dle interního metodického dokumentu Návrh využití 
referenčního modelu TAFTIE v podmínkách ČR, který reflektuje dobré zahraniční evaluační praxe 
a vlastní poznatky získané při zpracování evaluací. 

Evaluátoři se rozhodli oslovit uchazeče a účastníky projektů dotazníkovou formou. Důvodem 
byla především snaha zjistit názory, zkušenosti a zpětnou vazbu jednotlivých uchazečů, 
kteří se zapojili do programu DELTA. 

Program DELTA je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce, přičemž hlavním cílem programu 
je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda 
se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost 
ČR, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce špičkových českých a zahraničních 
účastníků. 

Průběžné hodnocení programu je zaměřeno především na nastavení, procesy a také očekávání 
účastníků, administrátorů a tvůrců programu spojená s realizací projektů. Dotazníkové šetření bylo 
provedeno ve dnech 03. 11. 2016 – 20. 11. 2016, a osloveny byly dvě cílové skupiny – Uchazeči 
o podporu a Účastníci projektů. 

Výsledky tohoto dotazníkového šetření byly následně začleněny do průběžného hodnocení programu 
DELTA a následně zveřejněny. 

Zaměření dotazníkového šetření a jednotlivé otázky reflektují evaluační témata, která tvoří zadání celé 
evaluace. Cílem dotazníkového šetření je získat odpovědi, či doplnit odpovědi na vybrané evaluační 
otázky, které jsou přehledně sestaveny s odpověďmi v přehledu níže (získané poznatky mají 
odpovídat pouze na evaluační otázky uvedené v přehledu).  
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Přehled evaluačních otázek a odpovědí 

EVALUAČNÍ OTÁZKA DÍLČÍ EVALUAČNÍ OTÁZKA ODPOVĚĎ NA DÍLČÍ EVALUAČNÍ OTÁZKU 

EO 3: Jaké změny ve Vaší organizaci vlivem účasti v 
projektu očekáváte? Naplňuje projekt očekávání 
Vaší organizace? Plánujete pokračování spolupráce 
se zahraničním partnerem i po skončení projektu? 
Zúčastnili byste se soutěže v rámci programu 
DELTA znovu? 

Jaké změny ve Vaší organizaci vlivem účasti v projektu očekáváte?  

Cca 61 % respondentů očekává, že účast v projektech programu DELTA povede především k získání strategických kontaktů pro další rozvoj 
organizace, zvýšení mezinárodní prestiže organizace a dále ke zkvalitnění výzkumných kapacit.  Téměř 40 % respondentů pak také očekává 
přístup k unikátnímu know-how zahraničního partnera.  
Očekávání zástupců výzkumných organizací jsou jednoznačně optimističtější. Zástupci podnikové sféry pak spíše očekávají získání 
strategického kontaktu pro další rozvoj organizace a či zvýšení ekonomických ukazatelů podniku. 

Naplňuje projekt očekávání Vaší organizace? Většina respondentů se shoduje, že projekt prozatím plní jejich očekávání. Pouze dva dotazovaní odpověděli, že projekt jejich očekávání 
nenaplňuje. Nicméně část respondentů se domnívá, že na hodnocení je příliš brzy s ohledem na fázi řešení projektů. 

Plánujete pokračování spolupráce se zahraničním partnerem i po skončení 
projektu? 

Výrazná většina respondentů plánuje pokračování spolupráce se zahraničním partnerem i po ukončení společného řešení projektu v 
programu DELTA. Celkem čtyři respondenti neplánují pokračování se stávajícím parterem, ačkoliv ve třech případech projekt naplňuje jejich 
očekávání. 

Zúčastnili byste se soutěže v rámci programu DELTA znovu? Téměř všichni respondenti z obou skupin odpověděli, že by se znovu účastnili veřejné soutěže v programu DELTA. Zápornou odpověď 
respondent zdůvodňuje rozdílnými informacemi a formuláři od českého a zahraničního poskytovatele podpory. 

EO 6: Přispěl program více k rozvoji stávající 
spolupráce mezi subjekty nebo spíše inicioval zcela 
nové vazby? Naplňuje program původní ambice a 
očekávání uchazečů, se kterými společné projekty 
podávali? 

Měla Vaše organizace před účastí v soutěži zkušenosti s mezinárodní 
spoluprací v oblasti VaVaI? 

Většina organizací měla s mezinárodní spoluprací v oblasti VaVaI již předchozí zkušenosti, přičemž organizace, které nějakou zkušenost měly, 
byly podpořeny spíše. 

Spolupracovali jste s Vaším současným partnerem již dříve a jakou formou? 

Významná většina účastníků programu DELTA disponuje předchozími zkušenostmi s určitou formou mezinárodní spolupráce. Program 
ovšem zapojil i subjekty, které takovou zkušenost neměly. Je také patrné, že program přispěl téměř v polovině případů k navázání nových 
partnerství. Program DELTA rovněž přispěl k akceleraci a zintenzivnění partnerství stávajících, jež vznikla a existovala na různých úrovních a 
v různých formách v předchozím období. Osobní vazby a kontakty se ukazují jako nejvýznamnější faktor při navazování spolupráce v období 
před účastí respondentů v programu DELTA. 
Je zřejmé, že program DELTA u nepodpořených uchazečů ve větší míře stimuloval vytváření zbrusu nových partnerství. Jejich podíl je 
významně výraznější než u podpořených respondentů. U stávajících partnerství nelze vysledovat jednoznačný trend. 

Jakým způsobem jste navázali kontakt s Vaším současným zahraničním 
projektovým partnerem? 

V případě účastníků, téměř ve třetině případů byl, iniciátorem zahraničního partnerství zástupce akademické sféry. Dalším významným 
faktorem navázání spolupráce byla účast na mezinárodních konferencích. V jednotkách případů pak figurují i další faktory. 

Jak hodnotíte spolupráci se zahraničním partnerem na přípravě projektu? 

Respondenti hodnotí spolupráci se svým zahraničním partnerem velmi pozitivně. Pouze v jediném případě se respondent vyjádřil, že 
spolupráce na zpracování projektového návrhu byla zcela neuspokojivá. 
Drtivá většina respondentů považuje finanční a časovou náročnost jako uspokojivou. Nejméně pozitivně je vnímána především komunikace 
se zahraničním partnerem, cca 25 % respondentů uvedlo, že je spíše neuspokojivá – především pak podpoření účastníci, což může být 
způsobeno rozdílem mezi přípravou a vlastní realizací, při které se projeví také nečekané problémy. 

Naplňuje projekt očekávání Vaší organizace? Většina respondentů se shoduje, že projekt prozatím plní jejich očekávání. Pouze dva dotazovaní odpověděli, že projekt jejich očekávání 
nenaplňuje. Nicméně část respondentů se domnívá, že na hodnocení je příliš brzy s ohledem na fázi řešení projektů. 

Plánujete pokračování spolupráce se zahraničním partnerem i po skončení 
projektu? 

Výrazná většina respondentů plánuje pokračování spolupráce se zahraničním partnerem i po ukončení společného řešení projektu v 
programu DELTA. Celkem čtyři respondenti neplánují pokračování se stávajícím parterem, ačkoliv ve třech případech projekt naplňuje jejich 
očekávání. 

EO 7: Existují další efekty/přínosy podpořených 
projektů nad rámec plnění slíbených výstupů 
(např. nová spolupráce formou smluvního 
výzkumu, zvýšená mobilita pracovních 
sil/studentů, přístup k novým VaV informacím u 
zahraničních partnerů apod., společné podání 
mezinárodních projektů H2020 aj.)? 

Jaké změny ve Vaší organizaci vlivem účasti v projektu očekáváte?  

Cca 61 % respondentů očekává, že účast v projektech programu DELTA povede především k získání strategických kontaktů pro další rozvoj 
organizace, zvýšení mezinárodní prestiže organizace a dále ke zkvalitnění výzkumných kapacit.  Téměř 40 % respondentů pak také očekává 
přístup k unikátnímu know-how zahraničního partnera.  
Očekávání zástupců výzkumných organizací jsou jednoznačně optimističtější. Zástupci podnikové sféry pak spíše očekávají získání 
strategického kontaktu pro další rozvoj organizace a či zvýšení ekonomických ukazatelů podniku. 

Naplňuje projekt očekávání Vaší organizace? Většina respondentů se shoduje, že projekt prozatím plní jejich očekávání. Pouze dva dotazovaní odpověděli, že projekt jejich očekávání 
nenaplňuje. Nicméně část respondentů se domnívá, že na hodnocení je příliš brzy s ohledem na fázi řešení projektů. 

Způsobuje řešení projektu nečekané dodatečné náklady - personální, 
časové, finanční, se kterými jste v době jeho podání nepočítali? Pokud ano, 
prosím specifikujte. 

Nečekané náklady prozatím postihly tři respondenty. Jedná se tak o výrazně menšinový jev, který je však ovlivněn fází řešení podpořených 
projektů. Projekty řešené těmito třemi respondenty naplňují jejich očekávání. Ve dvou případech respondenti odpověděli, že realizace 
projektu jim přinesla jak negativní, tak pozitivní efekty. 

Má projekt pro Vaši organizaci nějaké dodatečné přínosy, se kterými jste v 
době jeho podání nepočítali? Pokud ano, prosím specifikujte, Oproti nákladům respondenti evidují ve více jak čtvrtině případů nečekané dodatečné přínosy projektu, přičemž jejich povaha je variabilní. 

EO 9: Jaké mechanismy spolupráce a sdílení 
informací/znalostí mezi partnery byly nastaveny a 
jaké jsou dosavadní zkušenosti? 

Jakým způsobem jste navázali kontakt s Vaším současným zahraničním 
projektovým partnerem? 

V případě účastníků, téměř ve třetině případů byl, iniciátorem zahraničního partnerství zástupce akademické sféry. Dalším významným 
faktorem navázání spolupráce byla účast na mezinárodních konferencích. V jednotkách případů pak figurují i další faktory. 

Jaké změny ve Vaší organizaci vlivem účasti v projektu očekáváte? 

Cca 61 % respondentů očekává, že účast v projektech programu DELTA povede především k získání strategických kontaktů pro další rozvoj 
organizace, zvýšení mezinárodní prestiže organizace a dále ke zkvalitnění výzkumných kapacit.  Téměř 40 % respondentů pak také očekává 
přístup k unikátnímu know-how zahraničního partnera.  
Očekávání zástupců výzkumných organizací jsou jednoznačně optimističtější. Zástupci podnikové sféry pak spíše očekávají získání 
strategického kontaktu pro další rozvoj organizace a či zvýšení ekonomických ukazatelů podniku. 

EO 10: Do jaké míry se daří rozvinout mezinárodní Realizovali byste svůj projekt i bez podpory z programu Delta? Jakým Respondenti ze skupiny Účastníci by projekt bez podpory získané v programu DELTA projekt nerealizovali. Pouze 3 uvedli, že by jej 
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spolupráce institucím a subjektům, které nebyly 
podpořeny z programu DELTA? A s jakými 
dosavadními výsledky? 

způsobem? realizovali a to buď z vlastních zdrojů, či jinou formou účelové podpory. 
Méně než čtvrtina respondentů ze skupiny Uchazeči odpověděla, že jejich projekt se v určitém rozsahu podařilo realizovat i bez podpory TA 
ČR. Prostředky z jiných národních projektů umožnily v jednom případě realizaci projektu v plné míře i bez podpory TA ČR. Ve dvou 
případech došlo k částečné realizaci. 

Měla Vaše organizace před účastí v soutěži zkušenosti s mezinárodní 
spoluprací v oblasti VaVaI? 

Většina organizací měla s mezinárodní spoluprací v oblasti VaVaI již předchozí zkušenosti, přičemž organizace, které nějakou zkušenost měly, 
byly podpořeny spíše. 

Spolupracovali jste s Vaším současným partnerem již dříve a jakou formou? 

Významná většina účastníků programu DELTA disponuje předchozími zkušenostmi s určitou formou mezinárodní spolupráce. Program 
ovšem zapojil i subjekty, které takovou zkušenost neměly. Je také patrné, že program přispěl téměř v polovině případů k navázání nových 
partnerství. Program DELTA rovněž přispěl k akceleraci a zintenzivnění partnerství stávajících, jež vznikla a existovala na různých úrovních a 
v různých formách v předchozím období. Osobní vazby a kontakty se ukazují jako nejvýznamnější faktor při navazování spolupráce v období 
před účastí respondentů v programu DELTA. 
Je zřejmé, že program DELTA u nepodpořených uchazečů ve větší míře stimuloval vytváření zbrusu nových partnerství. Jejich podíl je 
významně výraznější než u podpořených respondentů. U stávajících partnerství nelze vysledovat jednoznačný trend. 

Jakým způsobem jste navázali kontakt s Vaším současným zahraničním 
projektovým partnerem?  

V případě účastníků, téměř ve třetině případů byl, iniciátorem zahraničního partnerství zástupce akademické sféry. Dalším významným 
faktorem navázání spolupráce byla účast na mezinárodních konferencích. V jednotkách případů pak figurují i další faktory. 

Jak hodnotíte spolupráci se zahraničním partnerem na přípravě projektu? 

Respondenti hodnotí spolupráci se svým zahraničním partnerem velmi pozitivně. Pouze v jediném případě se respondent vyjádřil, že 
spolupráce na zpracování projektového návrhu byla zcela neuspokojivá. 
Drtivá většina respondentů považuje finanční a časovou náročnost jako uspokojivou. Nejméně pozitivně je vnímána především komunikace 
se zahraničním partnerem, cca 25 % respondentů uvedlo, že je spíše neuspokojivá – především pak podpoření účastníci, což může být 
způsobeno rozdílem mezi přípravou a vlastní realizací, při které se projeví také nečekané problémy. 

EO 11: Jaké jsou hlavní silné a slabé stránky 
nastavených procesů spojených s administrací a 
realizací projektů v rámci programu DELTA? Jaké 
jsou možnosti pro zlepšení resp. snížení 
administrativní náročnosti a zjednodušení procesů 
specifických pro administraci programu a 
koordinační procesy a jejich nastavení? 

Jak hodnotíte finanční a časovou náročnost projektu?  Drtivá většina respondentů považuje finanční a časovou náročnost za přiměřené. Nejsou patrné významnější rozdíly v rozložení mezi 
skupinou Uchazeči a Účastníci. 

Co byste v požadavcích na uchazeče navrhovali změnit? 

Většina respondentů skupiny Účastníci považuje požadavky na uchazeče (fáze přípravy projektu) za adekvátní a nenavrhuje tedy nic měnit. 
Dva respondenti nedokážou otázku posoudit. Mezi dílčími návrhy na změnu se neobjevuje jednoznačný trend. 
Přibližně polovina respondentů skupiny Uchazeči považuje požadavky na uchazeče za přiměřené a nenavrhuje nic měnit. Spektrum 
připomínek je široké a nelze v něm identifikovat jednoznačný trend. 
Přesto v tabulce níže uvádíme odpovědi jednotlivých respondentů. 

Jakým způsobem jste navázali kontakt s Vaším současným zahraničním 
projektovým partnerem? 

V případě účastníků, téměř ve třetině případů byl, iniciátorem zahraničního partnerství zástupce akademické sféry. Dalším významným 
faktorem navázání spolupráce byla účast na mezinárodních konferencích. V jednotkách případů pak figurují i další faktory. 

Jaké změny ve Vaší organizaci vlivem účasti v projektu očekáváte? 

Cca 61 % respondentů očekává, že účast v projektech programu DELTA povede především k získání strategických kontaktů pro další rozvoj 
organizace, zvýšení mezinárodní prestiže organizace a dále ke zkvalitnění výzkumných kapacit.  Téměř 40 % respondentů pak také očekává 
přístup k unikátnímu know-how zahraničního partnera.  
Očekávání zástupců výzkumných organizací jsou jednoznačně optimističtější. Zástupci podnikové sféry pak spíše očekávají získání 
strategického kontaktu pro další rozvoj organizace a či zvýšení ekonomických ukazatelů podniku. 

Zúčastnili byste se soutěže v rámci programu DELTA znovu? Téměř všichni respondenti z obou skupin odpověděli, že by se znovu účastnili veřejné soutěže v programu DELTA. Zápornou odpověď 
respondent zdůvodňuje rozdílnými informacemi a formuláři od českého a zahraničního poskytovatele podpory. 

EO 12: Jak bude vhodné nastavit parametry další 
veřejné soutěže programu DELTA? Jaké parametry 
by dle současných zkušeností s implementací 
programu DELTA měl mít (potenciálně) budoucí 
program podporující mezinárodní spolupráci? 

Způsobuje řešení projektu nečekané dodatečné náklady - personální, 
časové, finanční, se kterými jste v době jeho podání nepočítali? Pokud ano, 
prosím specifikujte. 

Nečekané náklady prozatím postihly tři respondenty. Jedná se tak o výrazně menšinový jev, který je však ovlivněn fází řešení podpořených 
projektů. Projekty řešené těmito třemi respondenty naplňují jejich očekávání. Ve dvou případech respondenti odpověděli, že realizace 
projektu jim přinesla jak negativní, tak pozitivní efekty. 

Má projekt pro Vaši organizaci nějaké dodatečné přínosy, se kterými jste v 
době jeho podání nepočítali? Pokud ano, prosím specifikujte. Oproti nákladům respondenti evidují ve více jak čtvrtině případů nečekané dodatečné přínosy projektu, přičemž jejich povaha je variabilní. 

Zúčastnili byste se soutěže v rámci programu DELTA znovu? Téměř všichni respondenti z obou skupin odpověděli, že by se znovu účastnili veřejné soutěže v programu DELTA. Zápornou odpověď 
respondent zdůvodňuje rozdílnými informacemi a formuláři od českého a zahraničního poskytovatele podpory. 
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ČETNOST ODPOVĚDÍ 
Dotazníkové šetření proběhlo elektronickou cestou pomocí aplikace LIME Survey. Celkem byla 
provedena dvě kola, která reflektovala rozdělení klíčových cílových skupin. První skupinu tvořili 
zástupci účastníků, druhou pak zástupci neúspěšných uchazečů. Jednotlivým respondentům byl zaslán 
emailem příslušný odkaz vedoucí k vyplnění dotazníku. Dotazníkovým šetřením byli osloveni pouze 
zástupci domácích subjektů. 

Pro potřeby dotazníkového hodnocení byly definovány následující cílové skupiny: 

Uchazeči o podporu 

Tuto skupinu tvoří neúspěšní žadatelé o podporu. Jedná se tedy o organizace a jejich zástupce, 
jejichž návrhy projektů nebyly po podání do veřejné soutěže podpořeny (z různých důvodů) 
ze státního rozpočtu v rámci programu DELTA. Uchazeči o podporu mají zkušenosti se zpracováním 
návrhů projektů a také s navázáním spolupráce se zahraničními partnery. Pro potřeby hodnocení byli 
osloveni formou dotazníkového šetření a řízených rozhovorů. 

Účastníci projektů 

Účastníci zastupují organizace, které se přímo podílejí, nebo se podílely, na řešení podpořených 
projektů. Účastníky lze dělit na hlavní příjemce podpory, kteří mají na starost vlastní řešení projektů 
a komunikují s poskytovatelem podpory a další účastníky kteří na řešení projektů participují.  

Účastníci se podílejí na přípravě a řešení projektů. Jejich aktivitami jsou naplňovány cíle programu. 
V průběhu hodnocení budou účastníci osloveni formou dotazníkového šetření a řízených rozhovorů. 
Kontakty na jednotlivé respondenty byly získány z Informačního systému TA ČR (dále též IS 
PATRIOT). 

Abychom se vyvarovali vícenásobným odpovědím, byly odstraněny duplicity na jméno respondenta. 
Taktéž byly odebrány neplatné kontaktní emailové adresy. Pouze neduplicitní adresy s ověřenou 
platností byly označeny jako relevantní. Také je důležité uvést, že přednost měl atribut Účastník. 
Pokud měl subjekt atribut Účastník a zároveň Uchazeč, byl subjekt zařazen do skupiny Účastníci 
a odstraněn ze skupiny Uchazeči. 

Přehled zpracovaných dat o respondentech je shrnut v tabulce Tab. 1. 
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Tab. 1: Struktura kontaktů použitých v dotazníkovém šetření 

Cílové skupiny Zdroj kontaktů 
Celkem zpracováno z toho: unikátních adres z toho: relevantních adres 

abs. % abs. % abs. % 
Účastníci IS PATRIOT 58 43,3 58 100,0 57 98,3 

Uchazeči IS PATRIOT 76 56,7 61 80,3 61 80,3 

Celkem  134 100,0 119 88,8 118 88,1 
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STRUČNÝ PŘEHLED 
Klíčová otázka 

Jaká byla návratnost dotazníkového šetření? 

Klíčové sdělení 

Dotazníkovým šetřením bylo osloveno celkem 118 dotazovaných, z nichž 39 dotazník vyplnilo. 
Ve skupině Účastnicí bylo vyplněno celkem 26 dotazníků (míra návratnosti dosáhla téměř 46 %). 

Tab. 2: Struktura dotazníkového šetření, TA ČR 
Cílové 

skupiny Počet projektů Počet organizací Počet relevantních 
adres 

z toho: počet došlých 
odpovědí 

 abs. % abs. % abs. % abs. % 

Účastníci 24 36,4 96 37,6 57 48,3 26 45,6 

Uchazeči 42 63,6 159 62,4 61 51,7 13 21,3 

Celkem 66 100,0 255 100,0 118 100,0 39 33,1 

 

Programu DELTA se ke dni zpracování dotazníkového šetření účastnilo celkem 200 unikátních 
organizací (100 domácích a 100 zahraničních), z nichž bylo celkem 84 podpořeno (45 domácích 
a 39 zahraničních) a 129 bylo nepodpořeno. Některé organizace byly podpořeny 
a zároveň nepodpořeny (podaly více návrhů projektů). 

Celkem bylo rozesláno 118 dotazníků, z toho 57 účastníkům/subjektům v podpořených 
a 61 účastníkům/subjektům v nepodpořených projektech. V dotazníkovém šetření byli osloveni 
jednotliví řešitelé projektu. Ti mají na starost vedení a koordinaci projektu za každého 
uchazeče/účastníka. 

S vědomím relativně nízké míry návratnosti se evaluátoři přesto rozhodli dotazníková šetření 
zpracovat. 

Podporu obdrželo celkem 177 organizací, které řeší/ily celkem 128 projektů. Aby nedocházelo 
k znehodnocení dotazníkového šetření z důvodu možných duplicit, byly skupiny definovány 
podle následujícího schématu. 
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Obr. 1 Schéma logiky rozeslání dotazníků podle účasti v projektech programu DELTA 

 
 

Platí tedy, že pokud kontakt náležel do skupiny Uchazeči a zároveň do skupiny Účastníci, 
byl dotyčnému zaslán dotazník pouze pro Účastníky1. Následně byly odstraněny duplicity kontaktů, 
tak aby nemohlo nastat, že konkrétní respondent vyplní 2 různé dotazníky, případně vyplní dotazník 
duplicitně. 

Některé uzavřené otázky byly rozšířeny taktéž o otázky otevřené, ve kterých mohli respondenti 
vyjádřit svůj osobní názor slovním komentářem. 
  

1 Jednotlivé dotazníky jsou v příloze dokumentu. 
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EVALUAČNÍ OTÁZKA 3: Do jaké míry se při dosavadní implementaci programu DELTA 
daří naplnit cíle tohoto programu a jaký je předpoklad, že budou po skončení 
programu naplněny cíle programu? Jaký je soulad mezi intervenční logikou programu 
a reálným stavem naplňování? 

Dílčí evaluační otázka: Jaké změny ve Vaší organizaci vlivem účasti v projektu 
očekáváte? 

Dílčí evaluační otázka 

Jaké změny ve Vaší organizaci vlivem účasti v projektu očekáváte? 

Odpověď 

Cca 61 % respondentů očekává, že účast v projektech programu DELTA povede především k získání 
strategických kontaktů pro další rozvoj organizace, zvýšení mezinárodní prestiže organizace a dále 
ke zkvalitnění výzkumných kapacit. Téměř 40 % respondentů pak také očekává přístup k unikátnímu 
know-how zahraničního partnera.  

Očekávání zástupců výzkumných organizací jsou jednoznačně optimističtější. Zástupci podnikové 
sféry pak spíše očekávají získání strategického kontaktu pro další rozvoj organizace a či zvýšení 
ekonomických ukazatelů podniku. 

Na baterii těchto otázek odpovídala pouze skupina Účastníci. Kromě jedné otázky – přístup 
k unikátnímu know-how, má více než polovina respondentů pozitivní očekávání. Jedná se o následující 
oblasti: zkvalitnění výzkumných potřeb, získání strategických kontaktů pro další rozvoj organizace, 
zvýšení mezinárodní prestiže, příležitost testovat a prezentovat výsledky výzkumu na zahraničním 
trhu a zvýšení ekonomických ukazatelů podniku. 

Tab. 3: Jaké změny ve Vaší organizaci vlivem účasti v projektu očekáváte? 

Účastníci  
Ano Ne 

abs. % abs. % 
zkvalitnění výzkumných kapacit 15 57,7 11 42,3 

získání strategických kontaktů pro další rozvoj organizace 16 61,5 10 38,5 

zvýšení mezinárodní prestiže organizace 16 61,5 10 38,5 

příležitost testovat a prezentovat výsledky výzkumu na zahraničním trhu 14 53,8 12 46,2 

přístup k unikátnímu know-how zahraničního partnera 10 38,5 16 61,5 

zvýšení ekonomických ukazatelů podniku (přidaná hodnota, obrat, zisk apod.) 14 53,8 12 46,2 
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Tab. 4: Jaké změny ve Vaší organizaci vlivem účasti v projektu očekáváte?, PO, VO 

Očekávání Podnik Výzkumná 
organizace 

Účastníci abs. % abs. % 
zkvalitnění výzkumných kapacit 5 41,7 10 71,4 
získání strategických kontaktů pro další rozvoj organizace 8 66,7 8 57,1 
zvýšení mezinárodní prestiže organizace 6 50,0 10 71,4 
příležitost testovat a prezentovat výsledky výzkumu na zahraničním trhu 8 53,3 6 54,5 
přístup k unikátnímu know-how zahraničního partnera 4 33,3 6 42,9 
zvýšení ekonomických ukazatelů podniku (přidaná hodnota, obrat, zisk 
apod.) 8 66,7 6 42,9 

průměr 39 51,9 46 56,7 

Tab. 5: Četnost kladných odpovědí a jejich rozložení 

Četnost odpovědí "Ano" 1x 2x 3x 4x 5x 6x 

Rozložení četností 
abs. 2 3 6 12 1 1 

% 7,7 11,5 23,1 46,2 3,8 3,8 

Téměř polovina respondentů zvolila 4 oblasti, ve kterých očekává pozitivní změnu. Pouze jediný 
respondent zvolil všechny oblasti – jedná se o výzkumnou organizaci, která v projektu vystupuje 
jako další účastník. 

Graf 1: Jaké změny ve Vaší organizaci vlivem účasti v projektu očekáváte? 

 
Pozn.: Respondentům bylo umožněno vybírat více možností 

 

15 

16 

16 

14 

10 

14 

11 

10 

10 

12 

16 

12 

0 5 10 15 20 25

zkvalitnění výzkumných kapacit

získání strategických kontaktů pro další rozvoj organizace

zvýšení mezinárodní prestiže organizace

příležitost testovat a prezentovat výsledky výzkumu na
zahraničním trhu

přístup k unikátnímu know-how zahraničního partnera

zvýšení ekonomických ukazatelů podniku (přidaná hodnota,
obrat, zisk apod.)

Počet odpovědí 

Ano Ne

 
 

Příloha 3 – Vyhodnocení dotazníkového šetření DELTA 
Strana 14 



 
Tab. 6: Vybrané odpovědí na otevřené otázky 

    

Účastníci „Technická náročnost řešení projektu prohloubila znalosti výzkumného týmu v oblasti vývoje katalytických 
procesů jako celku.“ 

Účastníci „Chceme s partnerem společně pracovat na vývoji technologií… . Každý z nás má jiné know-how, které 
budeme v projektu sdílet.“ 

Účastníci „Cílem projektu je transferovat a demonstrovat biotechnologii... ve specifických čínských podmínkách.“ 
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Dílčí evaluační otázka: Naplňuje projekt očekávání Vaší organizace? 

Dílčí evaluační otázka  

Naplňuje projekt očekávání Vaší organizace? 

Odpověď 

Většina respondentů se shoduje, že projekt prozatím plní jejich očekávání. Pouze dva dotazovaní 
odpověděli, že projekt jejich očekávání nenaplňuje. Nicméně část respondentů se domnívá, 
že na hodnocení je s ohledem na fázi řešení projektů příliš brzy. 

 

Z otevřených odpovědí na tuto otázku pět respondentů uvedlo, že na zodpovězení podobné otázky 
je příliš brzy. To plně odpovídá současnému stavu programu i jednotlivých projektů. 

Tab. 7: Naplňuje projekt očekávání Vaší organizace? 

Účastníci  
Projekt naplňuje očekávání 

abs. % 
Ano 24 92,3 
z toho:      

Na hodnocení příliš brzy 5 20,8 
Unikátní inovace 3 12,5 
Strategický trh 1 4,2 

Ne 2 7,7 
z toho:      

Partner neplní závazky, vyzván k nápravě 1 50,0 
Projekt nespuštěn – neschválen partnerem 1 50,0 

Celkem 26 100,0 

 

U žádného projektu neproběhlo tzv. závěrečné oponentní řízení, tedy žádný projekt ani takto ukončen 
a hodnocen ze strany poskytovatele. Nicméně dva projekty byly ukončeny v době začátku realizace. 
Důvodem bylo nepodpoření zahraničního partnera tamním poskytovatelem. 
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Graf 2: Naplňuje projekt očekávání Vaší organizace? 

 
 

Vybrané odpovědi na doprovodnou otevřenou otázku jsou uvedeny v Tab. 8. Této možnosti využilo 
celkem pět respondentů. 

Tab. 8: Přehled vybraných odpovědí na otevřené otázky 
    

Účastníci „Projekt nám umožňuje realizaci aktivit v oblastech budoucnosti využívání nových materiálů ke vývoji a 
konstrukci produktů budoucnosti.“ 

Účastníci „V posledních měsících dochází ke zpoždění v aktivitách partnera. Tuto situaci se snažíme aktivně řešit - 
partnera jsme oficiálně vyzvali k písemnému vyjádření ohledně neplněních svých závazků.“ 

Účastníci „Projekt se zabývá výzkumem a vývojem nové technologie výroby..., což je plně v souladu se 
strategickými záměry VaV naší univerzity tj. rozvoj technologií s novými pokročilými materiály.“ 

 
  

Ano 
92,3 

Ne 
7,7 

Ano

Ne
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Dílčí evaluační otázka: Plánujete pokračování spolupráce se zahraničním partnerem 
i po skončení projektu? 

Dílčí evaluační otázka  

Plánujete pokračování spolupráce se zahraničním partnerem i po skončení projektu? 

Odpověď 

Výrazná většina respondentů plánuje pokračování spolupráce se zahraničním partnerem i po 
ukončení společného řešení projektu v programu DELTA. Celkem čtyři respondenti neplánují 
pokračování se stávajícím parterem, ačkoliv ve třech případech projekt naplňuje jejich očekávání. 

 

Tab. 9: Plánujete pokračování spolupráce se zahraničním partnerem i po skončení projektu? 

Účastníci 
  

Pokračování spolupráce 
abs. % 

Ano 22 84,6 
Ne 4 15,4 

Celkem 26 100,0 

 

Pouze v jednom případě se objevuje kombinace odpovědí Ne x Ne – jedná se o projekt, který byl 
ukončen, protože nedošlo k podpoře zahraničního partnera zahraniční partnerskou organizací. 

V devíti z 21 případů v kategorii odpovědí Ano x Ano se jedná o novou spolupráci se zahraničním 
subjektem. Rozvinutí nové spolupráce, či rozvinutí stávající spolupráce je jedním z klíčových cílů 
programu. 

 

Tab. 10: Porovnání odpovědí na otázku Plánujete pokračování spolupráce se zahraničním 
partnerem i po skončení projektu a Naplňuje projekt očekávání Vaší organizace? 

Účastníci 
Projekt naplňuje očekávání 

Celkem 
Ano Ne 

Pokračování 
spolupráce 

Ano 21 1 22 

Ne 3 1 4 

Celkem 24 2 26 
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Graf 3: Plánujete pokračování spolupráce se zahraničním partnerem i po skončení projektu? 
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Dílčí evaluační otázka: Zúčastnili byste se soutěže v rámci programu DELTA znovu? 

Dílčí evaluační otázka  

Zúčastnili byste se soutěže v rámci programu DELTA znovu? 

Odpověď 

Téměř všichni respondenti z obou skupin odpověděli, že by se znovu účastnili veřejné soutěže 
v programu DELTA. Zápornou odpověď respondent zdůvodňuje rozdílnými informacemi a formuláři 
od českého a zahraničního poskytovatele podpory. 

 

Respondent, který by se za stávajících podmínek neúčastnil další VS celkově hodnotí administrativní 
náročnost spíše za nepřiměřenou a také negativně hodnotí celkovou spolupráci se zahraničním 
partnerem. 

Tab. 11: Zúčastnili byste se soutěže v rámci programu DELTA znovu? 

 Účastníci Uchazeči Celkem 
  abs. % abs. % abs. % 

Ano 26 100,0 12 92,3 38 97,4 
Ne 0 0,0 1 7,7 1 2,6 

Celkem 26 100,0 13 100,0 39 100,0 
 

Graf 4: Plánujete pokračování spolupráce se zahraničním partnerem i po skončení projektu? 

 
 

Tab. 12: Přehled vybraných odpovědí na otevřené otázky 
    

Účastníci „Pokud by byl zachován současný systém, kde každá strana má jiné informace a existují dva 
formuláře, v žádném případě bychom se do projektu nehlásili.“ 
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EVALUAČNÍ OTÁZKA 6: Přispěl program více k rozvoji stávající spolupráce mezi 
subjekty nebo spíše inicioval zcela nové vazby? Naplňuje program původní ambice a 
očekávání uchazečů, se kterými společné projekty podávali? 

Dílčí evaluační otázka: Měla Vaše organizace před účastí v soutěži zkušenosti 
s mezinárodní spoluprací v oblasti VaVaI? 

Dílčí evaluační otázka 

Měla Vaše organizace před účastí v soutěži zkušenosti s mezinárodní spoluprací v oblasti VaVaI? 

Odpověď 

Většina organizací měla s mezinárodní spoluprací v oblasti VaVaI již předchozí zkušenosti, 
přičemž organizace, které nějakou zkušenost měly, byly podpořeny spíše. 

 

Většina respondentů uvedla, že jejich organizace měla již před účastí v programu DELTA zkušenosti 
s mezinárodní spoluprací v oblasti VaVaI. Celkem šest organizací žádnou předchozí zkušenost nemělo, 
přičemž poměr organizací bez zahraničních zkušeností je mezi výzkumnými organizacemi a podniky 
vyrovnaný. 

Tab. 13: Měla Vaše organizace před účastí v soutěži zkušenosti s mezinárodní spoluprací 
v oblasti VaVaI? 

  
Účastníci Uchazeči Celkem 

abs. % abs. % abs. % 
Ano 23 88,5 10 76,9 33 84,6 
Ne 3 11,5 3 23,1 6 15,4 

Celkem 26 100,0 13 100,0 39 100,0 

 

Tab. 14: Měla Vaše organizace před účastí v soutěži zkušenosti s mezinárodní spoluprací 
v oblasti VaVaI? 

  
  

VO PO Celkem 
abs. % abs. % abs. % 

Ano 20 83,3 13 86,7 33 84,6 
Ne 4 16,7 2 13,3 6 15,4 

Celkem 24 100,0 15 100,0 39 100,0 

Pozn.: VO – výzkumná organizace, PO - podnik 
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Graf 5: Měla Vaše organizace před účastí v soutěži zkušenosti s mezinárodní spoluprací 
v oblasti VaVaI? 
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Dílčí evaluační otázka: Spolupracovali jste s Vaším současným partnerem již dříve a 
jakou formou? 

Dílčí evaluační otázka  

Spolupracovali jste s Vaším současným partnerem již dříve a jakou formou? 

Odpověď  

Významná většina účastníků programu DELTA disponuje předchozími zkušenostmi s určitou formou 
mezinárodní spolupráce. Program ovšem zapojil i subjekty, které takovou zkušenost neměly. Je také 
patrné, že program přispěl téměř v polovině případů k navázání nových partnerství. Program DELTA 
rovněž přispěl k akceleraci a zintenzivnění partnerství stávajících, jež vznikla a existovala na různých 
úrovních a v různých formách v předchozím období. Osobní vazby a kontakty se ukazují jako 
nejvýznamnější faktor při navazování spolupráce v období před účastí respondentů v programu 
DELTA. 

Je zřejmé, že program DELTA u nepodpořených uchazečů ve větší míře stimuloval vytváření zbrusu 
nových partnerství. Jejich podíl je významně výraznější než u podpořených respondentů. U stávajících 
partnerství nelze vysledovat jednoznačný trend. 

V programu DELTA byly spíše úspěšné organizace, které spolupracovaly se svým zahraničním 
partnerem již dříve, přičemž podniky tuto zkušenost měly častěji, než výzkumné organizace. 

Tab. 15: Spolupracovali jste s Vaším současným partnerem již dříve a jakou formou? 

  Účastníci Uchazeči Celkem 

  abs. % abs. % abs. % 

Ano 14 53,8 3 23,1 17 43,6 

Ne 12 46,2 10 76,9 22 56,4 
z toho: žádná předchozí MZ 
spolupráce 3 25,0 3 30,0 6 27,3 

Celkem 26 100,0 13 100,0 39 100,0 

 

Tab. 16: Spolupracovali jste s Vaším současným partnerem již dříve a jakou formou? 

  VO PO Celkem 
  abs. % abs. % abs. % 

Ano 9 37,5 8 53,3 17 43,6 

Ne 11 45,8 5 33,3 16 41,0 
z toho: žádná předchozí MZ 
spolupráce 4 36,4 2 40,0 6 37,5 

Celkem 24 100,0 15 100,0 39 100,0 
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Graf 6: Struktura odpovědí na otázku: Spolupracovali jste s Vaším současným partnerem již 
dříve a jakou formou? 

 

Tab. 17: Formy předchozí spolupráce, Účastníci 

Účastníci 

Kontakt na osobní bázi 4 

Komerční spolupráce nevýzkumného charakteru 2 

Smluvní výzkum 1 

Skrze zahraniční agenturu 1 

Projekt MPO 1 

Bilaterální projekt financovaný vládami 1 

Kontakt skrze mezinárodní organizace 1 

Výměna informací 1 

Výměna vzorků 1 

Z otevřených odpovědí respondenti nejčastěji uvedli, že předchozí zkušenost se zahraničním 
subjektem byla na osobní bázi. Většina předchozí spolupráce byla tedy rozšířena o společné řešení 
výzkumných témat. 

Tab. 18: Formy předchozí spolupráce, Uchazeči 

Uchazeči 

Spolupracovali 1 

Projekty MZe a NAZV* 1 

Sdílení doktorandů, projekty 1 

Pozn.: * jedná se o projekty v rámci Ministerstva zemědělství ČR a Národní agentury pro zemědělský výzkum 
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Tab. 19: Přehled vybraných odpovědí na otevřené otázky 

    

Účastníci "S partnery projektu ze strany českých firem proběhla již spolupráce ve formě smluvních výzkumů 
i dotačních projektů. S čínským partnerem se jedná v tomto projektu o první vzájemnou spolupráci.“ 

Uchazeči „S českým partnerem jsme spolupracovali na komerční bázi (smluvní výzkum), se zahraniční 
univerzitou na bázi stáží.“ 
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Dílčí evaluační otázka: Jakým způsobem jste navázali kontakt s Vaším současným 
zahraničním projektovým partnerem? 

Dílčí evaluační otázka  

Jakým způsobem jste navázali kontakt s Vaším současným zahraničním projektovým partnerem? 

Odpověď 

V případě účastníků, téměř ve třetině případů byl, iniciátorem zahraničního partnerství zástupce 
akademické sféry. Dalším významným faktorem navázání spolupráce byla účast na mezinárodních 
konferencích. V jednotkách případů pak figurují i další faktory. 

Způsob, jakým došlo k navázání spolupráce se zahraničním partnerem, přináší další podstatný rozměr 
k celkovému poznání procesů v programu DELTA. Nejčastějším způsobem navázání kontaktu byla 
účast na mezinárodních konferencích. Je také patrné důležité postavení veřejných vysokých škol, 
popřípadě význam akademické spolupráce jako takové. 

Tab. 20: Jakým způsobem jste navázali kontakt s Vaším současným zahraničním projektovým 
partnerem? 

Účastníci 
Přes českého partnera - VO 8 
Mezinárodní konference 6 
Ambasáda 2 
Osobní kontakty 2 
Zprostředkování zahraniční agenturou 2 
Předchozí projekty 1 
Přes českého partnera - podnik 1 
Společný zájem 1 
Dlouhodobou snahou 1 

Tab. 21: Jakým způsobem jste navázali kontakt s Vaším současným zahraničním projektovým 
partnerem? 

Uchazeči 
Mezinárodní konference 5 
Zahraniční doktorand, stáže 2 
Dřívější kontakt, společné projekty 2 
Google, korespondence 2 
Společný prostředník 1 
Kontakt od českých partnerů (jiná agentura) 1 
Doporučení na základě shodné problematiky 1 
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Dílčí evaluační otázka: Jak hodnotíte spolupráci se zahraničním partnerem na přípravě 
projektu? 

Dílčí evaluační otázka  

Jak hodnotíte spolupráci se zahraničním partnerem na přípravě projektu? 

Odpověď 

Respondenti hodnotí spolupráci se svým zahraničním partnerem velmi pozitivně. Pouze v jediném 
případě se respondent vyjádřil, že spolupráce na zpracování projektového návrhu byla zcela 
neuspokojivá. 

Drtivá většina respondentů považuje finanční a časovou náročnost jako uspokojivou. Nejméně 
pozitivně je vnímána především komunikace se zahraničním partnerem, cca 25 % respondentů 
uvedlo, že je spíše neuspokojivá – především pak podpoření účastníci, což může být způsobeno 
rozdílem mezi přípravou a vlastní realizací, při které se projeví také nečekané problémy. 

 

Na tuto baterii tří otázek kladněji odpovídaly zástupci podniků než zástupci výzkumných organizací, 
nicméně rozdíly jsou malé (v řádu jednotek procent). Jako zcela neuspokojivé označil spolupráci 
při zpracování projektového návrhu neúspěšný podnik. V dalších odpovědích se však vyjadřoval 
pozitivně, před zapojením do programu DELTA neměl žádnou zahraniční zkušenost. 

 

Tab. 22: Jak hodnotíte spolupráci se zahraničním partnerem na přípravě projektu? 
 Zcela 

uspokojivé 
Spíše 

uspokojivé 
Spíše 

neuspokojivé 
Zcela 

neuspokojivé 
Celkem 

Otázky  abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

Definování záměru 
a cílů projektu 

Účastníci 16 61,5 8 30,8 2 7,7  0 0,0 26 100,0 

Uchazeči 9 69,2 3 23,1 1 7,7  0 0,0 13 100,0 

Zpracování 
projektového návrhu 

Účastníci 11 42,3 13 50,0 2 7,7 0 0,0 26 100,0 

Uchazeči 8 61,5 1 7,7 3 23,1 1 7,7 13 100,0 

Komunikace 
s partnerem 

Účastníci 9 34,6 10 38,5 7 26,9  0 0,0 26 100,0 

Uchazeči 10 76,9 2 15,4 1 7,7  0 0,0 13 100,0 

Celkem 
Účastníci 36 46,2 31 39,7 11 14,1 0 0,0 78 100,0 

Uchazeči 27 69,2 6 15,4 5 12,8 1 2,6 39 100,0 
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Graf 7: Jak hodnotíte spolupráci se zahraničním partnerem na přípravě projektu? 
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Dílčí evaluační otázka: Naplňuje projekt očekávání Vaší organizace? 

Dílčí evaluační otázka  

Naplňuje projekt očekávání Vaší organizace? 

Odpověď  

Otázka je řešena v kapitole k evaluační otázce 3: 

Většina respondentů se shoduje, že projekt prozatím plní jejich očekávání. Pouze dva dotazovaní 
odpověděli, že projekt jejich očekávání nenaplňuje. Nicméně část respondentů se domnívá, 
že na hodnocení je s ohledem na fázi řešení projektů příliš brzy. 

 

Dílčí evaluační otázka: Plánujete pokračování spolupráce se zahraničním partnerem 
i po skončení projektu? 

Dílčí evaluační otázka  

Plánujete pokračování spolupráce se zahraničním partnerem i po skončení projektu?  

Odpověď  

Otázka je řešena v kapitole k evaluační otázce 3: 

Výrazná většina respondentů plánuje pokračování spolupráce se zahraničním partnerem i po 
ukončení společného řešení projektu v programu DELTA. Celkem čtyři respondenti neplánují 
pokračování se stávajícím parterem, ačkoliv ve třech případech projekt naplňuje jejich očekávání. 

 
  

 
 

Příloha 3 – Vyhodnocení dotazníkového šetření DELTA 
Strana 29 



 
EVALUAČNÍ OTÁZKA 7: Existují další efekty/přínosy podpořených projektů nad rámec 
plnění slíbených výstupů? (např. nová spolupráce formou smluvního výzkumu, zvýšená 
mobilita pracovních sil/studentů, přístup k novým VaV informacím u zahraničních 
partnerů apod., společné podání mezinárodních projektů H2020 aj.) 

Dílčí evaluační otázka: Jaké změny ve Vaší organizaci vlivem účasti v projektu 
očekáváte? 

Dílčí evaluační otázka 

Jaké změny ve Vaší organizaci vlivem účasti v projektu očekáváte? 

Odpověď 

Otázka je řešena v kapitole k evaluační otázce 3: 

Cca 61 % respondentů očekává, že účast v projektech programu DELTA povede především k získání 
strategických kontaktů pro další rozvoj organizace, zvýšení mezinárodní prestiže organizace a dále 
ke zkvalitnění výzkumných kapacit. Téměř 40 % respondentů pak také očekává přístup  
k unikátnímu know-how zahraničního partnera.  

Očekávání zástupců výzkumných organizací jsou jednoznačně optimističtější. Zástupci podnikové 
sféry pak spíše očekávají získání strategického kontaktu pro další rozvoj organizace a či zvýšení 
ekonomických ukazatelů podniku. 

 

Dílčí evaluační otázka: Naplňuje projekt očekávání Vaší organizace? 

Dílčí evaluační otázka 

Naplňuje projekt očekávání Vaší organizace? 

Odpověď 

Otázka je řešena v kapitole k evaluační otázce 3: 

Většina respondentů se shoduje, že projekt prozatím plní jejich očekávání. Pouze dva dotazovaní 
odpověděli, že projekt jejich očekávání nenaplňuje. Nicméně část respondentů se domnívá, že na 
hodnocení je s ohledem na fázi řešení projektů příliš brzy. 
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Dílčí evaluační otázka: Způsobuje řešení projektu nečekané dodatečné náklady - 
personální, časové, finanční, se kterými jste v době jeho podání nepočítali? Pokud ano, 
prosím specifikujte 

Dílčí evaluační otázka  

Způsobuje řešení projektu nečekané dodatečné náklady - personální, časové, finanční, se kterými jste 
v době jeho podání nepočítali? Pokud ano, prosím specifikujte  

Odpověď 

Nečekané náklady prozatím postihly tři respondenty. Jedná se tak o výrazně menšinový jev, který je 
však ovlivněn fází řešení podpořených projektů. Projekty řešené těmito třemi respondenty naplňují 
jejich očekávání. Ve dvou případech respondenti odpověděli, že realizace projektu jim přinesla 
jak negativní, tak pozitivní efekty. 

 

Prozatímní dodatečné náklady se projevují jak u podniků, tak u zástupců výzkumných organizací. 
Stejně je tomu i v případě postavení v projektu, kdy se nečekané náklady objevily u hlavních příjemců 
i dalších účastníků. 

Tab. 23: Způsobuje řešení projektu nečekané dodatečné náklady - personální, časové, finanční, 
se kterými jste v době jeho podání nepočítali? Pokud ano, prosím specifikujte 

Účastníci 
Ano 3 

z toho:    

Řešení nutno dotovat z prostředků univerzity 1 

Vyšší cestovné 1 

Na straně firmy  1 

Příliš brzy na hodnocení 4 

Ne 19 

 

Tab. 24: Porovnání odpovědí na otázku Způsobuje řešení projektu nečekané dodatečné 
náklady po skončení projektu a Má projekt pro Vaši organizaci nějaké dodatečné přínosy? 

Účastníci 
Nečekané náklady 

Celkem 
Ano Ne 

Nečekané přínosy 
Ano 2 6 8 
Ne 1 17 18 

Celkem 3 23 26 
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Tab. 25: Přehled vybraných odpovědí na otevřené otázky 

    
Účastníci „Ano, nutné cestovní výdaje na zahraniční služební cesty.“ 
Účastníci „Ano, řešení je výrazně náročnější, je nutné ho částečně dotovat z provozních prostředků univerzity.“ 

Účastníci „Nezpůsobuje. Na naší straně projekt běží zcela v souladu se schváleným projektovým plánem.“ 
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Dílčí evaluační otázka: Má projekt pro Vaši organizaci nějaké dodatečné přínosy, 
se kterými jste v době jeho podání nepočítali? Pokud ano, prosím specifikujte 

Dílčí evaluační otázka  

Má projekt pro Vaši organizaci nějaké dodatečné přínosy, se kterými jste v době jeho podání 
nepočítali? Pokud ano, prosím specifikujte  

Odpověď 

Oproti nákladům respondenti evidují ve více jak čtvrtině případů nečekané dodatečné přínosy 
projektu, přičemž jejich povaha je variabilní. 

Taktéž ani zde se neprojevuje významný rozdíl v rozložení odpovědí dle účasti v projektu, či jestli 
se jedná podnik či výzkumnou organizaci. Téměř 88 % respondentů také odpovědělo, že řešení 
projektů naplňuje jejich očekávání.  

Tab. 26: Má projekt pro Vaši organizaci nějaké dodatečné přínosy, se kterými jste v době 
jeho podání nepočítali? Pokud ano, prosím specifikujte 

Účastníci 

Ano 7 
z toho:    

nové neočekávané aplikace know-how 2 

navázání spolupráce s dalšími partnery v zemi 1 

zkvalitnění týmu pracovníků 1 

marketing VaV 1 

rozšíření spolupráce nad rámec projektu 1 

nečekané poznání, objev 1 

Příliš brzy na hodnocení 8 

Ne 11 

Tab. 27: Přehled vybraných odpovědí na otevřené otázky 

    

Účastníci „Možnost věnovat se novým aplikacím našich expertních vědomostí a dovedností a tím lépe využít 
vynaložené investice.“ 

Účastníci „Ano, zkvalitnění týmu pracovníků.“ 

Účastníci „Marketing VaV.“ 
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EVALUAČNÍ OTÁZKA 9: Jaké mechanismy spolupráce a sdílení informací/znalostí mezi 
partnery byly nastaveny a jaké jsou dosavadní zkušenosti? 

Dílčí evaluační otázka: Jakým způsobem jste navázali kontakt s Vaším současným 
zahraničním projektovým partnerem? 

Dílčí evaluační otázka 

Jakým způsobem jste navázali kontakt s Vaším současným zahraničním projektovým partnerem? 

Odpověď 

Otázka je řešena v kapitole k evaluační otázce 6: 

V případě účastníků, téměř ve třetině případů byl, iniciátorem zahraničního partnerství zástupce 
akademické sféry. Dalším významným faktorem navázání spolupráce byla účast na mezinárodních 
konferencích. V jednotkách případů pak figurují i další faktory. 

 

Dílčí evaluační otázka: Jaké změny ve Vaší organizaci vlivem účasti v projektu 
očekáváte? 

Dílčí evaluační otázka 

Jaké změny ve Vaší organizaci vlivem účasti v projektu očekáváte? 

Odpověď 

Otázka je řešena v kapitole k evaluační otázce 3: 

Cca 61 % respondentů očekává, že účast v projektech programu DELTA povede především k získání 
strategických kontaktů pro další rozvoj organizace, zvýšení mezinárodní prestiže organizace a dále 
ke zkvalitnění výzkumných kapacit. Téměř 40 % respondentů pak také očekává přístup  
k unikátnímu know-how zahraničního partnera.  

Očekávání zástupců výzkumných organizací jsou jednoznačně optimističtější. Zástupci podnikové 
sféry pak spíše očekávají získání strategického kontaktu pro další rozvoj organizace a či zvýšení 
ekonomických ukazatelů podniku. 
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EVALUAČNÍ OTÁZKA 10: Do jaké míry se daří rozvinout mezinárodní spolupráce 
institucím a subjektům, které nebyly podpořeny z programu DELTA? A s jakými 
dosavadními výsledky? 

Dílčí evaluační otázka: Realizovali byste svůj projekt i bez podpory z programu Delta? 
Jakým způsobem? 

Dílčí evaluační otázka 

Realizovali byste svůj projekt i bez podpory z programu Delta? Jakým způsobem? 

Odpověď 

Respondenti ze skupiny Účastníci by projekt bez podpory získané v programu DELTA projekt 
nerealizovali. Pouze 3 uvedli, že by jej realizovali a to buď z vlastních zdrojů, či jinou formou účelové 
podpory. 

Méně než čtvrtina respondentů ze skupiny Uchazeči odpověděla, že jejich projekt se v určitém rozsahu 
podařilo realizovat i bez podpory TA ČR. Prostředky z jiných národních projektů umožnily v jednom 
případě realizaci projektu v plné míře i bez podpory TA ČR. Ve dvou případech došlo k částečné 
realizaci. 

 

Tab. 28: Realizovali byste svůj projekt i bez podpory z programu Delta? Jakým způsobem? 

Účastníci  
Realizace bez DELTA 

Formy realizace 
abs. % 

Ano 3 11,5 Vlastní zdroje 2 

Ne 23 88,5 Účelová podpora 1 

Celkem 26 100,0 Celkem 3 
 

Tab. 29: Realizujete svůj projekt bez podpory z programu DELTA? 

Uchazeči 
Realizace bez DELTA 

Formy realizace 
abs. % 

Ano, v 
omezeném 
rozsahu 

2 15,4 Prostřednictvím projektu specifického výzkumu pro podporu 
prací studentů 1 

Ano, v původním 
rozsahu 1 7,7 V rámci národních projektů a smluvním výzkumem. 1 

Ne 10 76,9 z předcházejících projektů týkající se shodné problematiky 1 

Celkem 13 100,0 Celkem 3 
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Dílčí evaluační otázka: Měla Vaše organizace před účastí v soutěži zkušenosti s 
mezinárodní spoluprací v oblasti VaVaI? 

Dílčí evaluační otázka 

Měla Vaše organizace před účastí v soutěži zkušenosti s mezinárodní spoluprací v oblasti VaVaI? 

Odpověď 

Otázka je řešena v kapitole k evaluační otázce 6: 

Většina organizací měla s mezinárodní spoluprací v oblasti VaVaI již předchozí zkušenosti, přičemž 
organizace, které nějakou zkušenost měly, byly podpořeny spíše. 

 

Dílčí evaluační otázka: Spolupracovali jste s Vaším současným partnerem již dříve a 
jakou formou? 

Dílčí evaluační otázka 

Spolupracovali jste s Vaším současným partnerem již dříve a jakou formou? 

Odpověď 

Otázka je řešena v kapitole k evaluační otázce 6: 

Významná většina účastníků programu DELTA disponuje předchozími zkušenostmi s určitou formou 
mezinárodní spolupráce. Program ovšem zapojil i subjekty, které takovou zkušenost neměly. Je také 
patrné, že program přispěl téměř v polovině případů k navázání nových partnerství. Program DELTA 
rovněž přispěl k akceleraci a zintenzivnění partnerství stávajících, jež vznikla a existovala na různých 
úrovních a v různých formách v předchozím období. Osobní vazby a kontakty se ukazují jako 
nejvýznamnější faktor při navazování spolupráce v období před účastí respondentů v programu 
DELTA. 

Je zřejmé, že program DELTA u nepodpořených uchazečů ve větší míře stimuloval vytváření zbrusu 
nových partnerství. Jejich podíl je významně výraznější než u podpořených respondentů. U stávajících 
partnerství nelze vysledovat jednoznačný trend. 
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Dílčí evaluační otázka: Jakým způsobem jste navázali kontakt s Vaším současným 
zahraničním projektovým partnerem? 

Dílčí evaluační otázka 

Jakým způsobem jste navázali kontakt s Vaším současným zahraničním projektovým partnerem? 

Odpověď 

Otázka je řešena v kapitole k evaluační otázce 6: 

V případě účastníků, téměř ve třetině případů byl, iniciátorem zahraničního partnerství zástupce 
akademické sféry. Dalším významným faktorem navázání spolupráce byla účast na mezinárodních 
konferencích. V jednotkách případů pak figurují i další faktory. 

 

Dílčí evaluační otázka: Jak hodnotíte spolupráci se zahraničním partnerem na přípravě 
projektu? 

Dílčí evaluační otázka 

Jak hodnotíte spolupráci se zahraničním partnerem na přípravě projektu? 

Odpověď 

Otázka je řešena v kapitole k evaluační otázce 6: 

Respondenti hodnotí spolupráci se svým zahraničním partnerem velmi pozitivně. Pouze v jediném 
případě se respondent vyjádřil, že spolupráce na zpracování projektového návrhu byla zcela 
neuspokojivá. 

Drtivá většina respondentů považuje finanční a časovou náročnost jako uspokojivou. Nejméně 
pozitivně je vnímána především komunikace se zahraničním partnerem, cca 25 % respondentů 
uvedlo, že je spíše neuspokojivá – především pak podpoření účastníci, což může být způsobeno 
rozdílem mezi přípravou a vlastní realizací, při které se projeví také nečekané problémy. 
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EVALUAČNÍ OTÁZKA 11: Jaké jsou hlavní silné a slabé stránky nastavených procesů 
spojených s administrací a realizací projektů v rámci programu DELTA? Jaké jsou 
možnosti pro zlepšení resp. snížení administrativní náročnosti a zjednodušení procesů 
specifických pro administraci programu a koordinační procesy a jejich nastavení? 

Dílčí evaluační otázka: Jak hodnotíte finanční a časovou náročnost projektu? 

Dílčí evaluační otázka 

Jak hodnotíte finanční a časovou náročnost projektu? 

Odpověď 

Drtivá většina respondentů považuje finanční a časovou náročnost za přiměřené. Nejsou patrné 
významnější rozdíly v rozložení mezi skupinou Uchazeči a Účastníci.  

 

Výzkumné organizace považují finanční náročnost ze 66 % za zcela přiměřenou, podniky naopak 
upřednostnily odpověď spíše přiměřená (více než z poloviny). Respondent, který odpověděl, 
že je finanční náročnost projektu zcela nepřiměřená taktéž uvedl, že v průběhu řešení dochází k 
nečekaným nákladům, které je nutné hradit z interních prostředků subjektu. 

Naopak polovina respondentů, kteří odpověděli, že náročnost projektu je zcela nebo spíše přiměřená, 
taktéž uvedlo, že řešení projektů přináší pozitivní nečekané přínosy (hodnoty jsou významně 
ovlivněni fází řešení jednotlivých projektů). 

Tab. 30: Jak hodnotíte finanční a časovou náročnost projektu? 
  Zcela 

přiměřená 
Spíše 

přiměřená 
Spíše 

nepřiměřená 
Zcela 

nepřiměřená 
Celkem 

Otázky  abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

Finanční 
náročnost 

Účastníci 14 53,8 10 38,5 1 3,8 1 3,8 26 100,0 

Uchazeči 8 61,5 5 38,5 0 0,0 0 0,0 13 100,0 

Časová 
náročnost 

Účastníci 14 53,8 10 38,5 2 7,7 0 0,0 26 100,0 

Uchazeči 8 61,5 4 30,8 1 7,7 0 0,0 13 100,0 

Celkem 
Účastníci 28 53,8 20 38,5 3 5,8 1 1,9 52 100,0 
Uchazeči 16 61,5 9 34,6 1 3,8 0 0,0 26 100,0 
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Graf 8: Struktura odpovědí na podotázku: Jak hodnotíte finanční a časovou náročnost projektu? 
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Dílčí evaluační otázka: Co byste v požadavcích na uchazeče navrhovali změnit? 

Dílčí evaluační otázka 

Co byste v požadavcích na uchazeče navrhovali změnit? 

Odpověď 

Většina respondentů skupiny Účastníci považuje požadavky na uchazeče (fáze přípravy projektu) 
za adekvátní a nenavrhuje tedy nic měnit. Dva respondenti nedokážou otázku posoudit. Mezi dílčími 
návrhy na změnu se neobjevuje jednoznačný trend. 

Přibližně polovina respondentů skupiny Uchazeči považuje požadavky na uchazeče za přiměřené 
a nenavrhuje nic měnit. Spektrum připomínek je široké a nelze v něm identifikovat jednoznačný trend. 

Přesto v tabulce níže uvádíme odpovědi jednotlivých respondentů.  
 

Tab. 31: Co byste v požadavcích na uchazeče navrhovali změnit? 

Účastníci 
Možnost několika zahraničních partnerů 1 

Zjednodušení refundace režie (procento z personálních nákladů) 1 

Administrativní zjednodušení 1 

Zvýšit podíl režijních jako uznatelných nákladů 1 

Návrh projektu i výroční zprávy v angličtině pro možnost lepšího sdílení s partnerem 1 

Povinné předkládání historie výzkumných projektů diskriminuje mladé subjekty 1 
    
Nedovedu posoudit 2 

Nic 18 
 

Tab. 32: Co byste v požadavcích na uchazeče navrhovali změnit? 

Uchazeči 
Vše vyhovuje, žádný návrh 6 

Včas upozornit uchazeče na případné drobné formální nedostatky, které mohou vést k vyřazení projektu 1 

Vyřadit požadavek na zapojení průmyslového subjektu na straně zahraničního partnera 1 

Některé požadavky, které bývají požadovány po zahraničním partnerovi, jsou nedostupné 1 

Zjednodušit celý systém 1 

Neptat se na výhled užitečnosti výsledků po skončení projektu (nedá se odhadnout) 1 

Jeden společný formulář pro všechny partnery (stejný pro domácí i zahraniční subjekty) 1 
    
Nevím 1 
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Dílčí evaluační otázka: Jakým způsobem jste navázali kontakt s Vaším současným 
zahraničním projektovým partnerem? 

Dílčí evaluační otázka 

Jakým způsobem jste navázali kontakt s Vaším současným zahraničním projektovým partnerem? 

Odpověď 

Otázka je řešena v kapitole k evaluační otázce 6: 

V případě účastníků, téměř ve třetině případů byl, iniciátorem zahraničního partnerství zástupce 
akademické sféry. Dalším významným faktorem navázání spolupráce byla účast na mezinárodních 
konferencích. V jednotkách případů pak figurují i další faktory. 

 

Dílčí evaluační otázka: Jaké změny ve Vaší organizaci vlivem účasti v projektu 
očekáváte? 

Dílčí evaluační otázka 

Jaké změny ve Vaší organizaci vlivem účasti v projektu očekáváte? 

Odpověď 

Otázka je řešena v kapitole k evaluační otázce 3: 

Cca 61 % respondentů očekává, že účast v projektech programu DELTA povede především k získání 
strategických kontaktů pro další rozvoj organizace, zvýšení mezinárodní prestiže organizace a dále 
ke zkvalitnění výzkumných kapacit. Téměř 40 % respondentů pak také očekává přístup k unikátnímu 
know-how zahraničního partnera.  

Očekávání zástupců výzkumných organizací jsou jednoznačně optimističtější. Zástupci podnikové 
sféry pak spíše očekávají získání strategického kontaktu pro další rozvoj organizace a či zvýšení 
ekonomických ukazatelů podniku. 

 

Dílčí evaluační otázka Zúčastnili byste se soutěže v rámci programu DELTA znovu? 

Dílčí evaluační otázka 

Zúčastnili byste se soutěže v rámci programu DELTA znovu? 

Odpověď 

Otázka je řešena v kapitole k evaluační otázce 3: 

Téměř všichni respondenti z obou skupin odpověděli, že by se znovu účastnili veřejné soutěže 
v programu DELTA. Zápornou odpověď respondent zdůvodňuje rozdílnými informacemi a formuláři 
od českého a zahraničního poskytovatele podpory.  
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EVALUAČNÍ OTÁZKA 12: Jak bude vhodné nastavit parametry další veřejné soutěže 
programu DELTA? Jaké parametry by dle současných zkušeností s implementací 
programu DELTA měl mít (potenciálně) budoucí program podporující mezinárodní 
spolupráci? 

Dílčí evaluační otázka: Způsobuje řešení projektu nečekané dodatečné náklady - 
personální, časové, finanční, se kterými jste v době jeho podání nepočítali? Pokud ano, 
prosím specifikujte. 

Dílčí evaluační otázka 

Způsobuje řešení projektu nečekané dodatečné náklady - personální, časové, finanční, se kterými jste 
v době jeho podání nepočítali? Pokud ano, prosím specifikujte 

Odpověď 

Otázka je řešena v kapitole k evaluační otázce 7: 

Nečekané náklady prozatím postihly tři respondenty. Jedná se tak o výrazně menšinový jev, 
který je však ovlivněn fází řešení podpořených projektů. Projekty řešené těmito třemi respondenty 
naplňují jejich očekávání. Ve dvou případech respondenti odpověděli, že realizace projektu jim 
přinesla jak negativní, tak pozitivní efekty.  

 

Dílčí evaluační otázka: Má projekt pro Vaši organizaci nějaké dodatečné přínosy, 
se kterými jste v době jeho podání nepočítali? Pokud ano, prosím specifikujte. 

Dílčí evaluační otázka 

Má projekt pro Vaši organizaci nějaké dodatečné přínosy, se kterými jste v době jeho podání 
nepočítali? Pokud ano, prosím specifikujte. 

Odpověď 

Otázka je řešena v kapitole k evaluační otázce 7: 

Oproti nákladům respondenti evidují ve více jak čtvrtině případů nečekané dodatečné přínosy 
projektu, přičemž jejich povaha je variabilní. 
  

 
 

Příloha 3 – Vyhodnocení dotazníkového šetření DELTA 
Strana 42 



 
Dílčí evaluační otázka: Zúčastnili byste se soutěže v rámci programu DELTA znovu? 

Dílčí evaluační otázka 

Zúčastnili byste se soutěže v rámci programu DELTA znovu? 

Odpověď 

Otázka je částečně řešena v kapitole k evaluační otázce 3: 

Téměř všichni respondenti z obou skupin odpověděli, že by se znovu účastnili veřejné soutěže 
v programu DELTA. Zápornou odpověď respondent zdůvodňuje rozdílnými informacemi a formuláři 
od českého a zahraničního poskytovatele podpory. 

 

Závěrečná vyjádření respondentů 

Dílčí evaluační otázka 

Závěrečná vyjádření respondentů 

Odpověď 

V dobrovolných komentářích nelze určit specifický trend a vzhledem k obecně rozšířené inklinaci 
respondentů zúčastnit se soutěže v rámci programu DELTA znovu se je nutné kritické komentáře 
považovat jako připomínky pro případné zlepšení programu. 

 

Tab. 33: Zde je prostor pro Vaše komentáře či doplnění, pokud si přejete nám je sdělit? 

Otevřené odpovědi 
Plusy Mínusy 

Účastníci 

Program otevřel zcela nové 
možnosti pro mezinárodní vědecko-
technologickou spolupráci 

Velký problém při přípravě projektu bylo načasování – nejasný termín podání 
projektu, kde se lišil o měsíc termín v ČR a KR. Navíc podání v polovině prázdnin 
není optimální, protože většina oficiálních zástupců, jejichž podpisy jsou 
vyžadovány na projekt, má dovolenou. 
Naprosto nevhodný byl pevný začátek řešení 1. 11., který následoval den po 
termínu zveřejnění výsledků projektů, tj. 30. 10. Na vyplnění smlouvy o partnerství 
mezi čtyřmi subjekty ze dvou států včetně oficiálních překladů zbýval jeden den. 
Toto bylo dost nedomyšlené 

Program typu DELTA velmi 
přínosný a zajímavý, neboť 
umožňuje spolupráci s čínským 
partnerem 

pevný začátek řešení nastavený na 1. 11. nevhodný vzhledem k minimálnímu 
času od ohlášení výsledků (pouze jeden den na uzavření smlouvy s partnery) – 
měl by být odstup alespoň měsíc, aby se podařilo vyřídit všechny náležitosti 

Dobrý pocit z úspěšně 
vykonávaných projektových aktivit 
dle plánu 

TA ČR by neměl uzavírat smlouvy před konečným rozhodnutím na straně 
zahraničního partnera – vede to k velkým nepříjemnostem 
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Uchazeči Projekt vybrán, ale nepodpořen vzhledem k nedostatku disponibilních prostředků. 
Uchazeči nevyváženost a subjektivní hodnocení oponentů (2 posudky výborné, jeden zamítavý) 

Uchazeči doporučujeme jednotné vyhlášení, jeden formulář, stejné požadavky pro domácí i zahraniční 
subjekty 
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PŘÍLOHY 
Dotazník pro Účastníky – Řešitelé 
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Dotazník pro Uchazeče 
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