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Zápis z jednání Výzkumné rady Technologické agentury ČR - č. 20 

Termín konání:  5. října 2012 v 8.00 hod. 
Místo konání:     Hotel Vivaldi Jihlava, Rančířov 1, PSČ 586 01 - výjezdní zasedání TA ČR 

Účast na jednání:  
VR TA ČR  
prof. Mařík - předseda, prof. Syková - místopředsedkyně (omluvena), prof. Fusek, prof. Hajič, 
prof. Juchelkova, Ing. Mikulík, doc. Pokorný, prof. Ráb (omluven), prof. Václavík, prof. Zuna, 
Ing. Samek - tajemník.  
Hosté 
Ing. Štícha - ředitel odboru MPO 
D. Rottová, DiS. - KaTA  

1. Zahájení  
Jednání zahájil prof. Mařík, uvítal členy VR i hosty a seznámil přítomné s návrhem programu 
jednání, který byl VR schválen.  

2. Kontrola Zápisu č. 19 ze dne 7. září 2012 
Zápis byl projednán a VR schválen. 

Informace z RVVI 
~ informace z jednání RVVI s vazbou na činnost TA ČR presentoval prof. Mařík,  
~ návrh na jmenování nových členů VR předložila RVVI vládě ČR a dosud nebyl 

projednán  
Projekt hodnocení aplikovaného VaVaI MŠMT (METODIKA)  

~ na MŠMT patří uvedený projekt do působnosti náměstka ministra Tomáše Hrudy, 
v návaznosti na diskusi podporuje VR aktivní zapojení zástupců TA ČR do uvedeného 
projektu, současně se VR ztotožnila s tím, aby se hodnocení úrovně VaV opíralo o tři 
základní pilíře: hodnocení publikačních aktivit, měření excelence a hodnocení 
spolupráce s průmyslem, včetně ekonomické efektivnosti.  

Zpráva o činnosti VR a TA ČR za rok 2012 
~ Zprávy o činnosti VR za rok 2012 byla, po využití doporučení členů VR, schválena         

a postoupena KaTA k zapracování do zprávy o činnosti TA ČR za rok 2012. Současně 
byla zpráva o činnosti TA ČR za rok 2012 projednána a doporučena Předsednictvu k 
odsouhlasení. 

Hodnocení poradních orgánů TA ČR 
~ VR byl předán návrh způsobu a kritérií hodnocení poradních orgánů TA ČR a jejich 

členů. VR doporučuje, aby po dopracování kritérií a postupu hodnocení byli členové 
poradních orgánů TA ČR s uvedeným procesem a jeho pravidly seznámeni, 

~ dále proběhla diskuse na téma kvality a hodnocení oponentů spolu s upozorněním na 
problematické užití e-learningového testu oponentů. VR žádá KaTA, aby byla přesně 
informována o výsledcích e-learningového hodnocení oponentů a aby členům VR byla 
uvedená aplikace zpřístupněna. Jako zásadní považuje VR posouzení odborné 
kompetence všech oponentů pro jednotlivé obory proto, aby se minimalizovalo riziko 
nekvalitního hodnocení projektů. Jako pozitivní hodnotila VR rozhodnutí Předsednictva, 
že všechny projekty ve 3. veřejné soutěži programu ALFA a v programech BETA            
a OMEGA budou hodnoceny vždy 3 oponenty a kvalita jejich posudků bude hodnocena 
zpravodaji z RP. Jednání o těchto tématech bude pokračovat na příštím zasedání VR.  

Účast TA ČR na MSV 2012 
~ účast TA ČR na MSV v Brně, (10.-14.9. 2012) je možno hodnotit jako úspěšnou,             

o seminář „ Od myšlenek k aplikacím - jak to ale provést ? “ byl velký zájem. 
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Účast zástupců TA ČR na zahraničních akcích  
~ informace o účasti na akcích NSF v USA, zaměřených na hodnocení účinnosti VaV 

podal doc. Václavek z KR, VR doporučila maximálně využít získané informace pro 
tvorbu metodiky procesů hodnocení aplikovaného VaV,  

~ informace o jednání s agenturou KIAT v Korejské republice podal prof. Václavík, VR 
odsouhlasila návrh na společné jednání o spolupráci se zástupkyní KIAT v Praze. VR 
doporučila na toto jednání přizvat zástupce GAČR, MPO a MŠMT, členové VR 
dostanou podrobnější informace formou cestovních zpráv. 

3. Spolupráce s resorty a agenturami podporujícími VaV (plán činnosti VR) 
Jednání o spolupráci s resorty probíhá již od začátku kalendářního roku, základní snahou je  
sjednotit metodiky programů pro podporu VaVaI. Jednání proběhlo s GAČR, MPO, MŠMT, 
MZ, MK, MZe. V návaznosti na uvedená jednání bylo dohodnuto, že všechna ministerstva 
zašlou KaTA své metodiky, ta je porovná, vyhodnotí a připraví konsolidovaný pracovní návrh 
jako podklad pro další jednání.  
Cílem uvedené aktivity je, mimo jiné, také usnadnit proces kodifikace dokumentace, spojené 
s podáváním projektů. Vzhledem k charakteru podpory VaVaI lze nejtěsnější spolupráci 
očekávat GAČR, MPO, MŠMT a MZ. Podle současného stavu poznání v uvedené oblasti 
bude hledání cílového řešení poměrně věcně i časově náročné. RVVI dále předpokládá 
přeměnit agenturu IGA v samostatnou implementační  Agenturu zdravotnického výzkumu a je 
předpoklad, že tato bude spolupracovat s GAČR a TA ČR. VR se bude dále aktivně podílet na 
řešení této problematiky, zpravodajem zůstává i nadále prof. Fusek. 

4. Hodnocení účinnosti stávajících programů a podpora MSP (plán činnosti VR)  
Hodnocení programů ALFA, BETA a OMEGA presentovala zpravodajka prof. Juchelková. 
Každý program byl hodnocen samostatně a VR obdržela písemné materiály. V návaznosti na 
praktické zkušenosti z administrace programů a hodnocení projektů byla VR odsouhlasena 
některá opatření pro zvýšení kvality všech souvisejících procesů. Jedná se zejména                
o možnost opravy formálních nedostatků předložených žádostí a hodnocení každé žádosti 
vždy třemi oponenty.  
V programu ALFA odsouhlasila VR doplnění RP a RPP tak, aby pro zvýšení kvality hodnocení 
a administrace, bylo vytvořeno optimální personální zajištění procesu hodnocení z pohledu 
oborového i přiměřenosti zatížení jednotlivých členů orgánů. KaTA předloží VR přehled 
odborností pro toto doplnění. Návrhy na nové členy orgánů programu ALFA projedná VR na 
svém příštím zasedání. 
U programu BETA odsouhlasila VR zjednodušení procesního postupu snížením počtu stupňů 
hodnocení.  
Předmětem diskuse byla otázka 100% financování programu OMEGA z veřejných finančních 
prostředků. Bylo dohodnuto, že KaTA připraví analytický dokument obsahující statistiku 
programu OMEGA, jako podklad pro rozhodování VR.  
Hodnocení programu CK bylo projednáno na společném zasedání orgánů TA ČR a zaměřilo 
se zejména na přípravu 2. výzvy veřejné soutěže programu CK.  
Poznatky a závěry z hodnocení programů jsou využívány pro optimalizaci procesního postupu 
řízení a administrace programů. 
V závěru Ing. Knorr presentoval základní statistické údaje o jednotlivých programech a VR 
požádala jejich zaslání.  

5. Příprava 2. výzvy veřejné soutěže programu CK  
Informace o analýze 1. výzvy a stavu přípravy 2. výzvy veřejné soutěže programu CK, úprav 
zadávací dokumentace a postupu při doplnění EHK presentoval zpravodaj prof. Hajič.  
V návaznosti na projednání VR doporučuje organizovat veřejnou soutěž formou 1 soutěžního 
kola, zachovat všechny orgány programu, v EHK pro lepší oborové pokrytí rozšířit počet jejích 
členů, uvažovat převažující vliv tuzemských oponentů, kteří mohou lépe posoudit přínosy ke 
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konkurenceschopnosti a prioritám (vliv zahraničních oponentů by měl být nižší než polovina), 
a zachovat působnost RP v celém rozsahu. 
VR navrhuje zjednodušit zadávací dokumentaci a přihlášku do veřejné soutěže programu CK, 
ve které požaduje hodnotit historii i perspektivu řešitelských týmů a dlouhodobý potenciál 
(zastoupení mladších pracovníků v týmu) i marketing užití výsledků VaV v praxi. 
6. Koncepce zahraniční spolupráce TA ČR  
Projednání strategie a koncepce zahraniční spolupráce TA ČR uvedl zpravodaj prof. Hajič.   
VR odsouhlasila předložený dokument s tím, že bude dále dopracován. VR doporučuje 
realizovat zejména dvoustrannou mezinárodní spolupráci formou společných programů 
s vybraným zahraničními agenturami orientovanými na aplikovaný VaV. Za klíčové považuje 
urychleně realizovat pilotní dohody, a to i mimo rámec EU.  
VR zásadně nedoporučuje přebírat běžící programy podpory VaV od jiných resortů nebo jejich 
implementačních agentur.  
VR dále považuje za účelné, aby aktivity TA ČR podporovaly přímou spolupráci domácích       
a zahraničních subjektů v oblasti VaV a současně také napomáhaly propojení aktivit             
VaV s podporou výrobních a obchodních aktivit, které organizuje Hospodářská komora ČR       
a Svaz průmyslu ČR. 
Dopracovaný dokument „Koncepce zahraniční spolupráce TA ČR“ bude projednán na příštím 
zasedání VR. 

7. Příprava projektu hodnocení aplikovaného VaV  
Další postup přípravy projektu TA ČR na hodnocení aplikovaného VaV byl diskutován na 
společném zasedání orgánů TA ČR.  
Bude pokračovat jednání s MŠMT o těsnějším zapojení zástupců TA ČR do řídicích orgánů 
projektu METODIKA zaměřeného na hodnocení účinnosti institucionálního financování VO. 
Bude pokračovat příprava projektu TA ČR orientovaného na hodnocení aplikovaného VaV.      
8. Příprava programů TA ČR 
VR projednala a doporučila Předsednictvu předložit program EFKOM do RVVI, dále 
doporučuje přejmenovat program TINA (v dikci programů ALFA, BETA, …) a urychleně 
pokračovat v jeho přípravě se zaměřením na spolupráci s vybranými zahraničními agenturami  
a na podporu přímé spolupráce subjektů realizujících projekty VaV.  
Dále byl projednán materiál předložený ing. Bunčekem k přípravě projektu PRIORITY. VR 
nedoporučuje, aby neúplné materiály byly projednávány s resorty.  
VR doporučuje vytvořit pracovní tým TA ČR pro přípravu programu PRIORITY, který připraví 
návrh vize a strategie tohoto programu ve vazbě na priority ČR a s propojením na již 
realizované programy podpory VaV i programy investic do infrastruktury VaV.  
Na práci v uvedeném týmu se za VR budou podílet doc. Pokorný, prof. Václavík a prof. Mařík. 
Téma přípravy programu PRIORITY bude zařazeno na příští jednání VR. 

9. Různé 
a) Dopis na MD 
VR byla seznámena s dopisem TA ČR na MD ve věci návrhu nového programu „Doprava…“.  
Řešením problematiky s vazbou na MD je i nadále za VR pověřen zpravodaj Ing. Mikulík. 

b) Úložiště pracovních dokumentů TA ČR 
Bylo odsouhlaseno vytvoření úložiště pracovních dokumentů TA ČR i jejich finálních verzí pro 
potřeby orgánů TA ČR a KaTA.  
c) Jednání na školském výboru PS Parlamentu ČR 
Zástupci TA ČR se dne 14.11.2012 ve 14.00 hod. účastní jednání školském výboru               
PS Parlamentu ČR. Za Předsednictvo TA ČR jsou delegování Ing. Bízková a Ing. Komárek. 
VR rada byla požádána aby v pracovním pořádku sdělila svého zástupce na jednání. 
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V závěru jednání prof. Mařík poděkoval všem zúčastněným za účelné a efektivní jednání VR.  
 
Příští jednání VR TA ČR  se bude konat v pátek 2. listopadu  2012 v 9.00 hod.  

Další jednání jsou plánována na pátek 7. prosince 2012, 4. ledna a 1. února 2013.  
 
Zapsal:  
Ing. Jiří Samek, CSc.  - tajemník VR 
Ověřil: 
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c.  - člen VR 
Schválil:  
Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.  - předseda VR TA ČR 

 
V Praze 7. října 2012 


