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Rada vlády schválila opatření k řešení
urgentních výzev ve výzkumu
Vzhledem k okolnostem a opatřením přijatým Úřadem vlády
ČR v souvislosti se situací kolem koronaviru zrušilo předsednictvo Rady pro výzkum, vývoj a inovace pravidelné zasedání
RVVI ve Strakově akademii k termínu 27. března 2020 a vyhlásilo k vybraným bodům původně plánovaného programu
hlasování per rollam s termínem do 31. března. K hlavním
bodům hlasování patřily Národní politika výzkumu, vývoje
a inovací ČR 2021+ a Postup při vykazování spolupráce s velkými výzkumnými infrastrukturami. Závěry jednání reflektují aktuální situaci ohrožení koronavirovou pandemií.
„Krize vyvolaná současnou epidemií COVID-19 je globální hrozbou
v mnoha vrstvách civilizační struktury. Veškeré úsilí zaměřené na
zdolání této krize přináší také příležitost přehodnotit či redefinovat
dosud standardní paradigmata institucionálních i individuálních aktivit,“ sdělil k výsledkům jednání místopředseda RVVI Pavel Baran.
RVVI schválila hlasováním návrh Národní politiky výzkumu,
vývoje a inovací České republiky 2021+, který bude nyní předložen do mezirezortního připomínkového řízení. Národní politika
je zastřešujícím strategickým dokumentem pro rozvoj všech složek výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v České republice a jeho
existence je rovněž podmínkou pro možnost čerpání prostředků
z Evropských fondů v daném programovém období 2021–2027.
Ve struktuře Inovační strategie České republiky do roku 2030
představuje Národní politika jeden z nástrojů plnění cílů financování a hodnocení výzkumu a vývoje.

Součástí tohoto strategického dokumentu je doplněné Opatření
č. 27, které umožní redefinici Národních priorit orientovaného
výzkumu cestou podpory specifických výzkumných programů
relevantních pro oblasti definovaných hrozeb s celospolečenským dopadem. Současná situace kolem koronaviru, ale i řada
dalších hrozeb posledních desetiletí, akcelerují nezbytnost redefinice tohoto koncepčního dokumentu. Nyní je třeba usilovat o užší
zacílení a orientaci části výzkumných kapacit do monitorování,
analýzy a návrhu řešení rizik s celospolečenským dopadem.
„Rada odsouhlasila per rollam hlasováním důležitý dodatek
strategického materiálu, který by měl spoluurčovat vědní politiku po roce 2021. Takzvané opatření č. 27 by mělo umožnit ve
velmi operativním módu finančně podpořit výzkum, zaměřený
na řešení urgentních výzev, jako je například obrana proti nákazám typu Covid 19. Taková možnost doposud nebyla, resp.
byla velmi omezená a minimálně flexibilní. Je to ambiciózní
plán, ale věřím, že nezbytný,“ sdělil prvý místopředseda Rady
Petr Dvořák. Proces redefinice orientovaných priorit musí být
ovšem nastaven tak, aby nedocházelo k podlomení znalostní
základny širokého spektra výzkumu (blue sky research). Pouze
kvalitní a dlouhodobě budovaná znalostní základna výzkumu
totiž představuje zdroj a východisko pro jeho případnou další
orientaci a zacílení.
RVVI dále per rollam projednávala způsob, jakým by měl být monitorován dopad vybudované sítě velkých a nákladných přístrojových a expertních celků na český výzkum a ekonomiku. Radní
schválili materiál Postup při vykazování spolupráce s velkými
výzkumnými infrastrukturami (VVI) předložený Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
„V dané souvislosti je třeba zdůraznit, že dopad některých velkých
výzkumných infrastruktur je nyní zřetelně vidět v boji proti koronaviru. V rekordně krátkém čase se, také prostřednictvím infrastruktur, podařilo znásobit kapacitu testování viru v ČR. Toto je jasný
doklad toho, že myšlenka vybudovat síť velkých výzkumných infrastruktur byla správná a že vědci mohou napřímo pomáhat tam, kde
tradiční kapacity nestačí,“ upozorňuje Petr Dvořák.
Cílem schváleného materiálu je poskytnout předkladatelům výsledků jednotnou terminologii a přehledná pravidla vykazování spolupráce s velkými výzkumnými infrastrukturami v RIV
v informačním systému IS VaVaI. Dodržování těchto zásad a pravidel zaručí dostupnost srovnatelných, věcně správných a aktuálních dat ke statistickým a analytickým účelům.
Zdroj: tiskové sdělení RVVI, 2. dubna 2020

Rada vlády volila členku předsednictva TA ČR a předsedu Komise pro problematiku klimatu
K dosud poslednímu z pravidelných zasedání se RVVI před
zavedením mimořádných vládních opatření sešla 28. února ve
Strakově akademii.
Radní v úvodu zasedání navrhli tajnou volbou a doporučili vládě jmenovat novou členku předsednictva TAČR. Je jí Ing. Bc.
Kamila Vávrová, Ph.D., jež působí ve Výzkumném ústavu Silva
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Kamila Vávrová nastoupí na uvolněné místo po Ing. Pavlu Komárkovi, CSc.,
kterému skončí zákonné funkční období. „Ze sedmi kandidátů
na tuto důležitou koncepční pozici byla zvolena vědkyně, která řeší
a koordinuje řadu projektů aplikovaného výzkumu v Česku i v zahraničí. Jako dlouholetá členka Výzkumné rady TAČR bude jistě
významnou posilou,“ sdělil k výsledku první místopředseda RVVI
Petr Dvořák.
V následující volbě na pozici předsedy Komise pro problematiku
klimatu byl z řad členů RVVI poté, co ukončil své funkční období profesor Tomáš Jungwirth, navržen prof. MUDr. Jan Lata,
CSc. Jan Lata je profesorem vnitřního lékařství, od roku 2015
zastává funkci rektora Ostravské univerzity. Klimatická komise
byla ustavena v září 2019 a jako jeden z poradních orgánů Rady
poskytuje odbornou expertízu k otázkám klimatických změn.
Dopady klimatických změn na zdraví člověka jsou zřejmé, a proto
byl navržen a zvolen lékař.
Obsáhlým bodem jednání byla agenda Implementace Metodiky
2017+. V souladu s přijatou novelou zákona 130/2002 Sb. dochází
k fundamentální změně statutu a jednacího řádu Komise pro hodnocení výsledků, dále přejmenované na Komisi pro hodnocení
výzkumných organizací a ukončených programů účelové podpory. Zevrubná diskuse byla vedena ve snaze více akcentovat hodnocení aplikovaného výzkumu – návazně na zahájení komplexního robustního hodnocení vysokých škol. Ve spolupráci MŠMT
s Radou proběhne diskusní seminář k hodnocení špičkového
aplikovaného výzkumu.

Členové RVVI byli dále informováni o výsledcích jednání se
zástupci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů státního
rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na
roky 2021–2023 s výhledem do roku 2027. Rada uložila předsednictvu svolat pracovní setkání svých členů s cílem podrobně
návrh rozpočtu projednat.
V souvislosti se zaváděním Metodiky 2017+ přijala Rada informaci o nabytí účinnosti tzv. technické novely zákona o podpoře
výzkumu k termínu 12. 3. 2020. Uvedení zákona č. 50/2020 Sb.
do praxe, kterým je novelizován zákon č. 130/2002 Sb., fakticky
naplňuje implementační plán Inovační strategie ČR do
roku 2030 coby jednoho z klíčových dokumentů v oblasti
veřejných politik, právě v segmentu vědy a výzkumu. Po déle
než 10 letech jednání, legislativních prací a návrhů tak dochází
k legislativnímu pokrytí zásadní změny ve způsobu hodnocení
výzkumu, vývoje a inovací.
Cílem novely bylo provedení dílčích změn zákona a sjednocení
terminologie. Důraz je nyní položen na skutečně komplexní
hodnocení výzkumných organizací v souladu s dobrou zahraniční praxí, včetně kvality vědeckých výsledků, při současném zachování jejich bibliometrické analýzy. „Domnívám se, že
počínaje 12. březnem bude ukončen dlouholetý zápas o změnu
ve způsobu hodnocení, nahlížení i motivace ve výzkumu a že
dobré výsledky těchto změn bude možné vidět v následujících
letech i desetiletích. Věříme, že tato cesta představuje pro vědu
a výzkum správný směr,“ zdůraznil po jednání místopředseda
RVVI Pavel Baran.
Novelou je zároveň garantována a zaručena potřebná flexibilita parametrů hodnocení, tato změna otevírá dostatečný prostor
pro rozvoj metodiky. Současně je vytvořen stabilní právní rámec
pro respektování pravidelného a kvalitního procesu hodnocení
vědy a výzkumu.
Zdroj: tiskové sdělení RVVI, 28. února 2020

Z 354. zasedání RVVI. Na levé fotografii prof. Lata, vpravo vicepremiér Havlíček s dalšími členy Rady. Foto: Úřad vlády ČR

Dále z programu posledních zasedání RVVI
354. zasedání
Členové RVVI byli informováni o zahájení hodnocení v Modulu
1 v třetím roce implementace Metodiky 2017+, a dále o činnosti
Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (KHV). Rada schválila výsledek tajné volby a navrhla svému předsedovi jmenovat prof. PhDr. Pavla Janouška CSc.,
prof. Ing., Štěpána Jurajdu Ph.D., doc. Ing. Jaroslava Machana CSc.,
Ing. Martina Srholce Ph.D., prof. MUDr. Josefa Syku DrSc.
a Ing. Karla Vejražku Ph.D. členy KHV na druhé funkční období.
RVVI schválila stanovisko k návrhu Programu bezpečnostního
výzkumu ČR 2021–2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH), předloženému Ministerstvem vnitra.
Dále členové RVVI diskutovali průběžné vyhodnocení plnění opatření akčního plánu rozvoje lidských zdrojů pro výzkum,

Z 354. zasedání RVVI. Foto: Úřad vlády ČR

vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018–2020, jakož i návrh Národní politiky
výzkumu, vývoje a inovací ČR 2021+.
Rada schválila stanovisko k žádosti Fakultní nemocnice u sv. Anny
v Brně o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových
buňkách.
355. jednání (per rollam)
Radní schválili Protokoly z projednávání výsledků podle Metodiky hodnocení 2017+ s tím, že závěry z letošních tripartit budou
následně zpřístupněny veřejnosti.
V dalších bodech hlasování RVVI schválila stanoviska k žádosti
Masarykovy univerzity o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk a k návrhu Aktualizace Národního plánu
čisté mobility v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Výsledky hodnocení po dvou letech implementace Metodiky 2017+
Po řádném schválení RVVI byly po dvou letech implementace Metodiky 2017+ výstupy hodnocení doplněny o indikativní škálování
výzkumných organizací (VO).
Kompletní výstupy z 2. roku hodnocení dle Metodiky 2017+
Indikativní škálování všech VO, jež jsou institucionálně fi-

1. nancovány, výsledky tzv. tripartit – na webu www.vyzkum.cz

pod záložkou Hodnocení VaVaI | M17+ | „Hodnocení
2018“ / 2. rok implementace jsou výsledky uvedené v kapitole Škálování VO (https://bit.ly/2JMAEmD)
MODUL 1 – Hodnocení vybraných výsledků

2. Oborové zprávy

https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/nebiblio
Zprávy za VO
https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/nebiblio
MODUL 2 – Bibliometrické analýzy

3. Oborové zprávy

https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-obory
Zprávy za VO
https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-vo

Kompletní výstupy z 1. roku hodnocení dle Metodiky 2017+:
Indikativní škálování všech VO, jež jsou institucionálně fi-

1. nancovány, výsledky tzv. tripartit – na webu www.vyzkum.cz

pod záložkou Hodnocení VaVaI | M17+ | „Hodnocení
2017“ / 1. rok implementace jsou výsledky uvedené v kapitole Škálování VO (https://bit.ly/2lSvU63)

2. MODUL 1 – Hodnocení vybraných výsledků

Oborové zprávy
https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio
Zprávy za VO
https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio
MODUL 2 – Bibliometrické analýzy

3. Oborové zprávy

https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-obory
Zprávy za VO
https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-vo

Shrnutí
Na stránkách www.vyzkum.cz a www.rvvi.cz (IS VaVaI) jsou zveřejněné kompletní zprávy z hodnocení na národní úrovni, které probíhá
jednotně pro celý systém výzkumu, vývoje a inovací. Jedná se o tři typy zpráv: indikativní škálování výzkumných organizací, jež jsou
institucionálně financovány; hodnocení vybraných výsledků v MODULU 1 a bibliometrické analýzy v MODULU 2. Pro oba moduly vždy
v členění podle výzkumných organizací a podle oborů (pro Modul 2 navíc opatřené detailními komentáři Odborných panelů).
Údaje jsou určeny výzkumným organizacím jako informační zdroj pro úroveň manažerského řízení. Přinášejí mj. informace o kvalitě
jejich výzkumu ve srovnávacím kontextu jak na české úrovni, tak u výsledků Modulu 2 též v celosvětovém srovnání a vůči produkci
v zemích EU15. Uveřejnění analyzovaných vstupních dat umožňuje provedení hlubších analýz na potřebnou míru detailu. Údaje jsou
dále určeny poskytovatelům ke komplexnímu prostudování a posouzení. Výsledky hodnocení např. představují v souladu s Metodikou
2017+ jeden z podkladů pro financování dané výzkumné organizace.

Plné znění všech přijatých usnesení včetně detailních podkladů a další aktuality naleznete na www.vyzkum.cz

