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Slovo úvodem  

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

těší mě, že Vám mohu předložit sborník z konference s názvem Řízení mezinárodních výzkumných 

projektů.  

Na akci, která se konala dne 19. listopadu 2014 v prostorech Best Western Hotelu Prachárna 

v Olomouci, se sešla řada odborníků, jejichž zkušenosti s řízením mezinárodních výzkumných projektů 

rozhodně stály a stále stojí za poslech, případně (jako je tomu u sborníku) za přečtení.  

Vždyť napsat a podat projekt, který bude financovaný z evropských grantů, a při němž čeští vědci 

navážou řadu významných kontaktů s kolegy ze zahraničí, to není tak snadné, jak se může na první 

pohled zdát.  

Dopolední příspěvky, které jednotliví pozvaní přednášející na konferenci prezentovali, spojovalo 

jediné: zkušenost s řízením mezinárodních projektů zaměřených na vědu a výzkum.  

Odpolední blok konference patřil panelovým diskuzím, jednak z pohledu úspěšných 

předkladatelů/řešitelů mezinárodních projektů orientovaných na výzkum, jednak z pohledu 

hodnotitelů, jejichž úkolem je posoudit projekt z hlediska jeho přínosu při případné realizaci. 

Tento sborník je výsledkem celé konference Řízení mezinárodních výzkumných projektů. Jednotlivé 

příspěvky (v původním znění) jsou řazeny podle toho, v jakém pořadí byly na konferenci předneseny. 

Na internetové stránce projektu RKO pak můžete najít prezentace jednotlivých přednášejících.  

Závěr sborníku pak přináší něco jako návod, inspiraci, jak se stát úspěšných předkladatelem  

a mezinárodního projektu, jak zaujmout, hodnotitele projektů, co by měl úspěšný projekt mít.  

A naopak, čeho se při psaní a předkládání projektu vyvarovat.  

 

Přeji nejen příjemné počtení  

                                                                                                    Mgr. Gabriela Pokorná   

Ředitelka Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci  

  

http://www.psup.cz/rko/konference-2014/
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Autor:  Mgr. Gabriela Pokorná  

Instituce: Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci  

Název příspěvku: 
Představení Regionální kontaktní organizace pro 

střední Moravu 

 

Anotace příspěvku: 

Projekt RKO (Regionální kontaktní organizace pro střední Moravu) vznikl z potřeby napomoci zapojení 

českých výzkumných pracovišť do rámcových programů EU a programů mezinárodní spolupráce ve 

výzkumu a vývoji. Právě toto se prostřednictvím Regionální kontaktní organizace pro střední Moravu, 

která se řadí k dalším zavedeným RKO v rámci ČR, děje. Všechny tyto organizace mají za cíl vytvářet 

podpůrnou infrastrukturu pro českou vědeckou obec; Regionální kontaktní organizace pro střední 

Moravu je schopná zajistit specifické potřeby středomoravských uchazečů o rámcové programy EU  

a programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a svou činností tyto potřeby optimálně 

naplnit. 

Příspěvek: 

Regionální kontaktní organizace pro střední Moravu 

Registrační číslo LE13017 (LE - EUPRO II) 

Doba řešení projektu: 1. 6. 2013 – 31. 12. 2016 

Primárními cíli Regionální kontaktní organizace pro střední Moravu je zvyšování informovanosti  

a povědomí o možnostech zapojení se do rámcových programů EU a programů mezinárodní 

spolupráce ve výzkumu a vývoji, propagování aktivity těchto programů, a to za účelem zvýšení účasti  

v těchto programech ze strany českých výzkumných pracovišť. Na tyto činnosti pak systémově navazuje 

poskytování komplexního projektového servisu vědecko-výzkumným pracovištím a firmám 

zabývajícím se výzkumem a vývojem v regionu na všech úrovních – od zpracování projektové žádosti 

až po závěrečné zprávy, včetně zpráv finančních, poskytování poradenství týkajícího se pravidel daných 

programů.  

V současnosti je čím dál více nezbytné orientovat se na nadnárodní aktivity, ve snaze přiblížit se 

mezinárodnímu výzkumnému prostoru, a reagovat na dotační výzvy, jež by umožnily rozvoj výzkumu 

a vývoje také v našich podmínkách. Tento projekt reaguje na aktuální situaci výzkumných pracovišť  

a malých a středních podniků zabývajících se výzkumem a vývojem v regionu, pro které by bylo jistým 
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přínosem zapojení se do rámcových programů EU a programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu  

a vývoji.  

Výsledkem projektu RKO jsou tedy podávané projektové žádosti v oblasti rámcových programů EU  

a programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Vzhledem k jejich profesionálnímu 

zpracování a odborné podpoře předpokládáme jejich vyšší úspěšnost. Tyto projekty přinášejí  

a přinesou výzkumným pracovištím finanční zdroje k výzkumu a vývoji, možnosti navázání spolupráce, 

nové kontakty a tím i rozvoj lokálního a v důsledku i českého výzkumu a vývoje v mezinárodním 

měřítku. Pro potenciální uchazeče o podání projektu do některého z mezinárodních programů budou 

pořádány několikrát ročně semináře, jejichž témata budou volena dle aktuálních výzev a specifik 

programů mezinárodní spolupráce; konference, která umožní setkání vědců s odborníky na 

mezinárodní programy výzkumu a vývoje, zároveň budou potenciální uchazeči plošně i adresně 

informováni prostřednictvím webových stránek či osobních konzultací. 

VÝSTUPY PROJEKTU  

 V rámci projektu jsou každoročně pořádány minimálně 4 odborné semináře na aktuální témata 

rámcových programů EU a programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Témata 

seminářů jsou vždy dle aktuálních výzev a specifik programů mezinárodní spolupráce. 

Semináře slouží k podrobnějšímu informování zájemců o možnostech účasti na rámcových 

programech EU a programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Na seminářích se 

zájemci seznamují se základními informacemi nezbytnými pro zapojení se do relevantních 

programů. 

 Za dobu trvání projektu budou uspořádány 2 konference pro zájemce o účast v projektech 

rámcových programů EU a programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Jedná se 

o setkání vědců s odborníky na rámcové programy EU a programy mezinárodní spolupráce ve 

výzkumu a vývoji, ale i na projektový management jednotlivých programů. Konference se 

budou zabývat zejména praktickými záležitostmi jednotlivých rámcových programů EU  

a programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, jejich praktickým řízením (uplatnění 

výsledků, spolupráce, finanční řízení apod.). 

 Vznikne odborná publikace zaměřená na výzkum formou analýzy současného stavu 

implementace projektového řízení do prostředí VŠ s vazbou na řízení projektů financovaných 

z rámcových programů EU a programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, na 

praktické aspekty programů mezinárodní spolupráce – orientace na praxi, spolupráce mezi VŠ 

a soukromým sektorem v oblasti vědecko-výzkumné činnosti, řízení rizik na projektech VaV, aj. 

 Na podávání projektových žádostí v rámcových programech EU a programech mezinárodní 

spolupráce ve výzkumu a vývoji se podílejí pracovníci Regionální kontaktní organizace pro 
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střední Moravu ve spolupráci s potenciálními zájemci o podání projektu z řad vědecko-

výzkumných pracovníků nebo malých a středních podniků v regionu Střední Morava. 

 Realizované projekty v rámcových programech EU a programech mezinárodní spolupráce ve 

výzkumu a vývoji jsou prostřednictvím RKO vedeny po stránce administrativní  

a finanční, a to ve spolupráci s řešitelským týmem, jenž je zodpovědný za odbornou stránku 

projektu. 

 Webové stránky projektu, které plní funkci interaktivní platformy. Jsou zde zavěšeny veškeré 

potřebné informace o projektu, pořádaných akcích, informace k rámcovým programům  

a programům mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, aktuálních výzvách v rámci těchto 

programů apod. 
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Autor:  Ing. Kateřina Slavíková 

Instituce: 
Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace 

v Bruselu (CZELO), Technologické centrum AV ČR 

Název příspěvku: 

Horizont 2020 – první zkušenosti s programem  

z pohledu účastníků (představení výsledků 

dotazníkového šetření neformálního sdružení 

bruselských styčných kanceláří pro výzkum a vývoj 

IGLO) 

 

Anotace příspěvku: 

Neformální sdružení bruselských kanceláří pro výzkum a vývoj (IGLO – Informal Group of RTD Liaison 

Offices in Brussels), jehož členem je také česká kancelář CZELO, připravilo dotazník s cílem zmapovat 

první praktické zkušenosti předkladatelů a řešitelů s rámcovým programem EU pro výzkum a inovace, 

jehož osmá generace byla zahájena v lednu 2014 pod názvem Horizont 2020 (H2020). Dotazníkové 

šetření, které proběhlo od července do září 2014, se zaměřilo na čtyři oblasti nového programu, a to 

na oblast přípravy témat do pracovních programů H2020 (vč. aspektů interdisciplinarity a SSH), 

technické aspekty a Účastnický portál, proces hodnocení a hodnotící zprávy a v neposlední řadě na 

právní a finanční aspekty, výkladové dokumenty a Anotovanou modelovou grantovou dohodu pro 

projekty H2020 (tzv. AMGA). Celkově bylo analyzováno na 130 vyplněných dotazníků z 13 evropských 

zemí. Doporučení a komentáře k jednotlivým oblastem se staly výchozím podkladem pro uskutečnění 

specializovaného workshopu za účasti národních expertů z evropských zemí, jejichž kanceláře jsou 

sdruženy v rámci IGLO, který se uskutečnil dne 12. listopadu 2014 v Bruselu. Během workshopu byly 

diskutovány jednotlivé oblasti a doporučení, konkretizovány návrhy na zlepšení aktuálního stavu  

a předkládány možnosti, jakým způsobem program do budoucna ještě více vylepšovat ke spokojenosti 

všech zúčastněných stran. Výstupem workshopu byl závěrečný dokument, který IGLO předalo 

představitelům Evropské komise a zástupcům relevantních výkonných agentur podílejících se na 

implementaci programu H2020. S ohledem na skutečnost, že program H2020 je teprve na svém 

začátku a další zkušenosti s jeho implementací budou přicházet, plánuje sdružení IGLO (za účasti 

kanceláře CZELO) pokračovat v podobných workshopech, upozorňovat na problematické oblasti  

a předkládat Evropské komisi a dalším relevantním orgánům, které se podílejí na implementaci 

programu H2020, doporučení na zlepšení také v budoucnu.  
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Příspěvek: 

Výstupem semináře, který se uskutečnil dne 12. listopadu 2014 v Bruselu, je zpráva vypracovaná 

sdružením IGLO, která obsahuje následující komentáře a doporučení v konkrétních oblastech 

programu Horizont 2020 tak, jak je vyjádřili národní experti (tj. zástupci institucí, které mají praktické 

zkušenosti s přípravou a realizací projektů rámcových programů a které se účastnily prvních výzev 

v programu Horizont 2020).  

Oblast 1: popis témat v pracovních programech H2020 

V obecné rovině účastníci vítají širší definování témat, které zvýšilo nabídku možností a zjednodušilo 

přípravu projektu ve smyslu volnější práce na přípravě projektového návrhu. Účastníkům je poskytnuta 

větší intelektuální svoboda při psaní projektového návrhu, která vede k větší kreativitě a umožňuje 

také zapojení širšího spektra projektových partnerů. Méně konkrétní popis témat nicméně také vede 

také k intenzivnější diskuzi mezi projektovými partnery, jelikož obsah téma je více nejistý. Najít 

optimální řešení představuje pro konsorcium nemalou výzvu. Širší témata přináší více předložených 

návrhů a jako přímý důsledek se projevuje pokles míry úspěšnosti. Často je pro účastníky obtížné určit, 

které výzkumné aspekty jsou v tématu zahrnuty a které nikoliv a zda je návrh v souladu s Evropskými 

výzkumnými a inovačními strategiemi. Text tématu je mnohdy natolik vágní, zejména v oblasti účelu  

a dopadu („Scope“ a „Impact“), že je velmi obtížné pochopit, jaké konkrétní výsledky by měly být 

projektem dosaženy.  

Díky tomu, že interdisciplinarita a inovace jsou klíčové koncepty programu Horizont 2020, do návrhů 

projektů se tak dostává více malých a středních podniků (MSP) a průmyslových partnerů. Účastníci jsou 

také často nuceni hledat partnery mimo své běžné kontakty a tato skutečnost přináší zajímavé 

poznatky a nové podněty. Interdisciplinarita nabízí více možností. Klíčovým momentem se stává proces 

sestavení projektového konsorcia. Obecně se dá říci, že konsorcia jsou nyní spíše multidisciplinární, než 

interdisciplinární. Inovační prvek je stěžejní komponentou projektového návrhu, účastníci však často 

nevědí, jak tento prvek kvantifikovat. V některých tématech je důraz na inovace neodpovídající, jelikož 

se jedná o projekty zaměřené čistě na výzkum. Z řady vyjádření od účastníků vyplývá, že některé 

univerzity mají problém s vyhodnocením toho, do jaké míry je jejich projekt inovativní a jaká míra 

inovací se od projektu vyžaduje. Také není mnohdy jednoduché získat do konsorcia partnera z řad MSP, 

který by pokryl inovativní část projektu. 

Podle účastníků zůstává matoucí informace o rozpočtu na dané téma. Toto může vést například k tomu, 

že konsorcium se bude snažit maximalizovat rozpočet s cílem zvýšit velikost a věrohodnost svého 

projektového návrhu. 
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Většina účastníků se shodla, že informovanost národních kontaktních bodů (NCPs) je odpovídající  

a nápomocny při přípravě projektových návrhů jsou rovněž styčné kanceláře v Bruselu. Organizace 

informačních dnů Evropskou komisí je vítána a podporována také do budoucna.  

Co se týče účasti třetích zemí v projektech a dostupného financování pro partnery z třetích zemí, zde 

by účastníci přivítali více informací. Zejména to platí v případě, kdy nejsou partneři z třetích zemí 

automaticky uznatelnými pro získání finančního příspěvku z programu Horizont 2020.  

Konkrétní doporučení pro oblast 1: 

 Zdokonalit text témat jednotlivých výzev tak, aby jasně vyjadřoval záměr tématu. Formální 

kvantifikace a jasná definice dopadu projektu je nutností. Snazší pochopení celkového záměru 

(vč. politického kontextu téma) by bylo předkladatelům velmi nápomocno. Stejně tak definice 

TRL (Technology Readiness Level) pro různé výzkumné oblasti. 

 Interdisciplinarita a inovace by měly být používány pouze tam, kde je to relevantní  

a přizpůsobeny konkrétnímu tématu a typu projektu. 

 Poskytování více školení národním kontaktním bodům (NCPs) a potenciálním předkladatelům 

může přinést lepší pochopení témat. 

 Seznam tzv. třetích zemí a dostupného financování nebo specializovaná internetová stránka 

s informacemi o podmínkách spolupráce by ulehčily přípravu projektového návrhu.  

Oblast 2: technické aspekty programu Horizont 2020 a Účastnický portál 

Účastnický portál (Participant Portal) je celkově vnímán jako robustní a odpovídající nástroj. Většina 

účastníků považuje orientaci a navigaci na portálu za dostatečně intuitivní. Velmi užitečná je možnost 

sledovat konkrétní projektový návrh v jednotlivých fázích procesu přípravy grantové dohody. Nicméně, 

umístění některých dokumentů na portálu je nekonsistentní a nelogické. Informace by se měly 

nacházet vždy na stejném místě. Aplikace na podávání projektových návrhů se nachází na různých 

místech v závislosti na tématu a některé vzorové dokumenty nejsou zveřejněny spolu s odpovídajícími 

instrukcemi (průvodci). Hledání a řazení ve vyhledaných výrazech není stále dostatečně intuitivní  

a řada účastníků používá pro vyhledávání dokumentů raději klasické internetové vyhledávače (např. 

Google). Některé IT problémy stále přetrvávají, jako například skutečnost, že po odeslání projektového 

návrhu nejsou tyto dokumenty v systému v momentu po odeslání nikde zobrazeny a stahování 

některých dokumentů je možné pouze na stránce výzvy a ne na stránce konkrétního tématu. 

Zkušenosti s IT Helpdesk a RES (Research Enquiry Service – pozn. RES slouží k zasílání specifických 

dotazů na vyjasnění témat a pravidel programu H2020) jsou různé, liší se délka pro zaslání odpovědi  

i jejich kvalita.  
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Konkrétní doporučení pro oblast 2: 

 Jednotné zobrazování informací napříč celým Účastnickým portálem, včetně pořadí dokumentů 

dle jejich relevance a informací, na související dokumenty, které jsou ještě v přípravě. 

 Databáze financovaných projektů H2020 by do budoucna byla velmi přínosná. 

 Jasná komunikace IT požadavků pro práci s Účastnickým portálem. 

 Co se týče IT Helpdesk a RES, komunikační nástroje jako přímá telefonní linka nebo web chat 

by byly vítány. 

 On-line systém na sledování stavu zpracování dotazu by zprůhlednil celý proces. 

 Vyhledávací systém na Účastnickém portálu by měl být více sofistikovaný. 

 On-line nástroj na posouzení TRL v konkrétním projektovém návrhu by byl přínosem pro 

účastníky. 

Oblast 3: Hodnocení projektových návrhů a hodnotící proces 

Hodnotící proces je jasně provázán s širším popisem témat v pracovních programech a panuje 

jednoznačná shoda na nutnosti spravedlivého a vyrovnaného hodnocení. Někteří účastníci poukazovali 

na nedostatečné komentáře v hodnotících zprávách (Evaluation Summary Reports, ESRs), kdy 

obdržený nízký počet bodů neodpovídal převládajícím kladným komentářům v hodnocení. Stejně tak 

některé komentáře byly velice krátké a nepoukazovaly na skutečnost, zda požadované aspekty (např. 

interdisciplinarita) byly v projektovém návrhu odpovídajícím způsobem zapracovány či nikoliv.  

Účastníci vyjádřili potřebu obdržet z hodnotících komentářů vypovídající zpětnou vazbu na projektový 

návrh, která odpovídá očekáváním a nastavením programu jako takového. ESRs hrají důležitou roli 

v tom smyslu, že poskytují předkladatelům informace o tom, jak jejich projekt zapadá do cílů daného 

výzkumného téma a celého programu Horizont 2020. Mohou být také považovány jako prostředek 

tomu, jak neúspěšným předkladatelům přiblížit cíle financování výzkumu na úrovni EU a celkové 

politické směřování EU v této oblasti, jakým je např. koncept ERA (European Research Area). 

Konkrétní doporučení pro oblast 2: 

 Míra úspěšnosti u dvoukolového hodnocení by měla být v prvním kole minimální s cílem zajistit 

aspoň 30% šanci projekt získat v druhém kole. Mohlo by být zajištěno zvýšením minimálního 

počtu bodů (tzv. treshold) pro postoupení do druhého kola. 

 Hodnocení části „Imapct“ by mělo jasně poukazovat na skutečnost, jak návrh přispívá 

k dopadům definovaným v tématu. 

 Jasná vazba mezi počtem bodů a slovním vyjádřením v hodnocení a odpovídající komentář 

vysvětlující snížení počtu bodů. 
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 Konsensuální jednání (consensus meetings) by mělo být povinné s cílem sladit individuální 

hodnotící zprávy a odstranit možné kulturní odlišnosti v komentářích jednotlivých hodnotitelů. 

Pouhý průměr bodů získaných od jednotlivých hodnotitelů není dostačující. 

 Zveřejnění výsledků výzev a seznamu všech projektů by zajistilo poskytnutí jednoznačné zpětné 

vazby pro všechny předkladatele. 

 Využívání dobrých praxí z předchozího rámcového programu (7. RP) by mělo pokračovat, 

kvalita hodnocení je klíčová. 

 Zajištění jednoznačného pochopení hodnotícího procesu a kritérií napříč všemi hodnotícími 

panely a poskytování odpovídajících školení pro hodnotitele a moderátory hodnocení ve vazbě 

na konkrétní témata. 

Oblast 4: srozumitelnost finančních a právních pravidel, průvodců a Anotovaná modelová grantová 

dohoda (AMGA) 

Účastníci vítají v programu Horizont 2020 řadu zjednodušujících prvků (např. jednotné schéma 

financování projektů). Stejně tak byly poskytnuty všechny potřebné informace o právních a finančních 

pravidlech, i když jsou tyto někdy hůře dohledatelné. Anotovaná modelová grantová dohoda (AMGA) 

je vyčerpávající dokument s řadou praktických příkladů a vysvětlujícího textu. Práce s takto obsáhlým 

dokumentem je však mnohdy obtížná a je jednohlasně doporučováno, aby vyhledávání a celková 

navigace v dokumentu byla odpovídajícím způsobem zjednodušena. Stejně tak přetrvávají 

nejednotnosti mezi AMGA pro jednotlivé nástroje a schémata. 

Přetrvávají nejasnosti u jednotlivých kategorií nákladů (zejm. nákladů osobních) a finanční podpory 

třetích stran v projektu. Snížení tzv. předfinancování (pre-financing) v jednotlivých projektech je rovněž 

třeba lépe komunikovat, a to zejména vůči účastníkům projektů z řad malých a středních podniků 

(MSP). Co se týče pracovních výkazů (timesheets) a pravidla, že tyto nemusí být vyplňovány, pokud je 

konkrétní osoba ze 100 % na projektu, podmínka, že vyžadované čestné prohlášení o této skutečnost 

je bráno v potaz, pouze pokud pokrývá vykazované období od jeho úplného počátku, neznamená pro 

účastníky zjednodušení administrativy. V neposlední řadě je to pravidlo o vykazování osobních 

nákladů, které ukládá účastníkům povinnost výpočtu na základě posledního uzavřeného účetního 

období. Nejedná se o zjednodušení, ale naopak komplikaci v tom smyslu, že účastníci jsou nuceni 

manuálně osobní náklady přepočítávat a vykazované položky tak neodpovídají skutečnosti  

a nezohledňují změny v platech (např. nárůst). Nejenom, že toto pravidlo představuje riziko chyb při 

ručních výpočtech výše osobních nákladů a reálnou hrozbu finančních ztrát, je také přímo v rozporu 

s principem vykazování skutečných nákladů účastníka, které za dané období v souvislosti s řešením 

projektu vznikly.  
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Konkrétní doporučení pro oblast 4: 

 AMGA by měla obsahovat detailnější přehledovou tabulku s obsahem dokumentu, než má 

současná verze a možnost vyhledávání i jinak, než pouze přes klíčová slova. 

 Uživatelsky přívětivé komunikační nástroje jako webináře, online školení pro začátečníky apod. 

by byly vítány. 

Větší důraz na řešení problematických aspektů vykazování, a to zejm. v případě osobních nákladů, při 

současném respektování běžné účetní a administrativní praxe účastníků projektů.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

Autor: Mgr. Petra Perutková 

Instituce: Technologické centrum AV ČR 

Název příspěvku: 
Program Horizont 2020 – granty Evropské výzkumné 

rady (ERC) 

 

Anotace příspěvku: 

Evropská výzkumná rada (European Research Council, ERC) vznikla v r. 2007 jako vůbec první evropská 

organizace, financující špičkový badatelský výzkum (tzv. "frontier research", tj. výzkum směřující za 

hranice poznání v daném oboru), a to napříč všemi obory. Granty ERC byly tehdy financovány ze 

specifického programu Myšlenky 7. rámcového programu EU. V programu Horizont 2020 tvoří ERC 

nezanedbatelnou část priority Excelentní věda s rozpočtem 13,1 mld. euro. ERC podporuje individuální 

řešitele (Principal Investigator, PI) a jejich výzkumné týmy. Řešitel může být jakékoli národnosti, ale 

zvolená hostitelská instituce se musí nacházet v členském státě EU popř. v zemi asociované  

k rámcovému programu EU.  

Příspěvek: 

Existují tři základní typy ERC grantů. ERC Starting Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry 

vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. 

Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali 

Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let k fixnímu datu 1. 1.2015 (pro aktuální výzvy v rámci pracovního programu 

ERC pro rok 2015). ERC Consolidator Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících 

mladých vědců ve fázi konsolidace vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Po formální 

stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D.  

v rozmezí více než 7 až 12 let k fixnímu datu 1. 1.2015 (pro aktuální výzvy v rámci pracovního programu 

ERC pro rok 2015). ERC Advanced Grants se zaměřují na podporu mezinárodně uznávaných odborníků, 

kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili. Jedná se o výjimečné vedoucí osobnosti (co 

do významu dosažených vědeckých výsledků a originality), které v posledních 10 letech před 

uveřejněním výzvy prokazatelně ovlivnily daný obor dosažením přelomových, vysoce originálních 

výsledků.  

Předpokladem úspěchu ve všech typech ERC grantů jsou dostatečné vědecké výsledky odpovídající 

danému oboru a stupni kariéry a skutečně nová, originální myšlenka. Jediným kritériem hodnocení je 

vědecká kvalita – jak návrhu projektu, tak samotného řešitele. Od žadatelů se očekává, že prokáží 

nezávislost (ve smyslu osamostatnění se od skupiny svých školitelů) a originalitu svých dosavadních 
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aktivit. To předpokládá samostatné publikace bez podílu školitele/ů, střídání míst vědecko-

výzkumného působení (nezbytný je alespoň jeden dlouhodobý pobyt na kvalitní instituci v zahraničí  

v rámci Ph.D./postdoktorského studia) a změnu témat výzkumu (ideálně po získání Ph.D.), stejně jako 

zkušenost s menšími granty, s vedením týmu/studentů/doktorandů. Zároveň se od žadatelů očekává, 

že navrhnou skutečně nové myšlenky v celosvětovém měřítku, které nejsou pouhým pokračováním 

výzkumu, který se dělá po desetiletí nebo jej dělají jiné skupiny v Evropě/na světě (ne tzv. „me too 

research“). Při psaní projektu je tedy důležité navrhovaný výzkum zasadit do kontextu a zdůraznit jeho 

aktuálnost a především naléhavost řešení daného problému vč. jeho možného dopadu. Nejde o pouhé 

analyzování, vylepšování stávajícího, ale o možnost objevení něčeho zásadního.   

Za poměrně krátkou dobu své existence si ERC získala renomé a uznání ve vědecké komunitě – ve světě 

jsou ERC granty vnímány jako prestižní ocenění a dokonce se stávají měřítkem kvality vědy a výzkumu 

v jednotlivých zemích. V letošním roce byla hned třem řešitelům ERC grantů udělena Nobelova cena. 

Jednalo se o manžele Moserovy (NC za fyziologii/lékařství) a o prof. Tirola (NC za ekonomii).  

Více informací o ERC je k dispozici na webových stránkách ERC nebo na stránkách Technologického 

centra AV ČR.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://erc.europa.eu/evaluation-panels
http://www.h2020.cz/
http://www.h2020.cz/
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Autor:  Ing. Ivana Kýpeťová 

Instituce: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Název příspěvku: 
Ako urobiť dieru do sveta: UMB v rámcových 

programoch EÚ 

 

Anotace příspěvku: 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vníma rámcové programy Európskej Únie (EÚ) ako významnú 

možnosť zapojiť sa do špičkových medzinárodných výskumných projektov. 

Vedenie univerzity sa dlhodobo snaží budovať ľudské, materiálne aj finančné zdroje a vytvárať 

podporné štruktúry pre tvorivých pracovníkov. V období 7. rámcového programu univerzita výrazne 

zvýšila počet podaných aj schválených projektov, predovšetkým v oblasti projektov socio-

ekonomických a humanitných vied, kde bola najúspešnejšou univerzitou na Slovensku. 

V Horizonte 2020 univerzita plánuje nielen zvýšiť počet schválených projektov, ale aj zvyšovať podiel 

na aktivitách a zodpovednosti v rámci jednotlivých projektov s cieľom koordinovať projekty. 

Příspěvek: 

O univerzite 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila 

status univerzity. Je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské 

vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým 

vedeckým a umeleckým bádaním. 

 

Ponúka klasické univerzitné spektrum možností vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách 

štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, politických, humanitných  

a prírodných vied, v odboroch medzinárodné vzťahy, v ekonomických odboroch a v matematike 

realizuje aj anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium.  

 

Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti významnú časť tvorivej činnosti UMB predstavuje 

základný a aplikovaný výskum v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Má centrá 

excelentného výskumu, rieši vedecké i rozvojové projekty z európskych štrukturálnych fondov 

a rámcových programov EÚ. Realizuje celoživotné vzdelávanie v rôznych kurzoch a formách od Detskej 

univerzity až po Univerzitu tretieho veku.  
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Centrum vedy a výskumu 

Dôležitým celouniverzitným pracovisko, ktoré združuje najlepších vedecko-výskumných pracovníkov 

univerzity je Centrum vedy a výskumu. Centrum zodpovedá za získavanie a realizáciu väčších 

interdisciplinárnych vedeckých  projektov. Aktuálne sú v rámci centra zriadené tieto inštitúty: 

 

 INŠTITÚT SOCIÁLNYCH A KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ  

 INŠTITÚT VÝSKUMU KRAJINY A REGIÓNOV  

 INŠTITÚT EKONOMICKÝCH VIED  

 INŠTITÚT VEDY A VÝSKUMU  

 INŠTITÚT MATEMATIKY A INFORMATIKY  

 

Centrum projektovej podpory 

 

Pre centrálne riadenie univerzitných domácich a zahraničných projektov bolo zriadené  

Centrum projektovej podpory podporuje pracovníkov UMB a poskytuje komplexné služby v oblasti 

prípravy a implementácie domácich a zahraničných projektov v oblasti vedy a výskumu, vzdelávania, 

vývoja a prenosu poznatkov do praxe.  

 

Univerzitný kontaktný bod podporuje pracovníkov UMB a poskytuje komplexné služby v oblasti 

prípravy a implementácie projektov rámcových programov EÚ. Je súčasťou Centra projektovej 

podpory. V pracovnej náplni má okrem iného : 

v prípravnej fáze návrhov projektov 

 

  Poskytovanie komplexných informácií o rámcovom programe EÚ. 

  Zabezpečovanie prenosu informácií z národnej úrovne (UNIKO). 

  Asistencia pri vyhľadávaní partnerov do projektov. 

  Organizácia podporné podujatia zamerané na zlepšenie prípravy projektov. 

 

v implementačnej fáze schválených projektov 

 

  Poradenstvo pre projektový a finančný manažment. 

  Finančná kontrola (Financial Statement Authorised Signatory). 

  Správa Participant Portal (Account Administrator). 

 

http://www.ff.umb.sk/katedry/institut-socialnych-a-kulturnych-studii/
http://www.cvv.umb.sk/index.php/insituty-cvv/institut-vyskumu-krajiny-a-regionov-fpv
http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=165
http://www.pdf.umb.sk/katedry/institut-vedy-a-vyskumu-pf-umb/
http://www.cvv.umb.sk/index.php/personalne-obsadenie/kontakty-institut-matematiky-a-informatiky-fpv
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Úspešné projekty riešené na UMB v rámcových programoch EÚ: 

 

 FP 5 – EGG  Enlargement. Gender and governance : participation of woman in political and 

social life in 10 EU candidate countries. 

 FP 6 – SUS.DIV  Sustainable development in a diverse world. 

 FP 7 

DS-Low-Dim – Dynamical Systems in Low Dimensions. 

GENDERA  – Gender Debate in the European Research Area. 

Chreact – Chain Reaction: A Sustainable Approach to Inquiry Based Science Education Chain 

Reaction is a three-year project funded by the European Commission. It aims to develop 

Inquiry Based Science Education (IBSE) across twelve partner countries. The project will 

provide interactive and engaging IBSE professional development to teacher education 

professionals from each participating country using tried and tested inquiry based science 

resources. Participating teachers will in turn be briefed through a dedicated course in each 

partner country. Once fully confident with the IBSE approach encouraged by Chain Reaction 

the participating teachers will deliver a series of exciting and student-focussed lessons which 

explore research-based projects. 

Using critical thinking, reasoning and problem solving skills, students in the 14–16 age groups 

work together to research scientific scenarios. Their work is summarised in presentations that 

are shared at national student celebration events. These annual national events take place in 

each partner country and will celebrate science and the work completed by the students. The 

student presentations encourage students to detail the inquiry processes they engaged in and 

share findings whilst being creative and imaginative through their presentations. 

The national events also engage practising scientists (early year science professionals or PhD 

students) who act as role models for the school students and share their work to inform and 

encourage young people to consider science related careers.  Three international conferences 

follow the national conferences and showcase the work of selected school students from each 

partner country. 

The project also provides a strong and sustainable IBSE framework both for teacher educators 

and for teachers, along with resources tailored to each partner's individual cultural and 
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curricular needs. Science teachers are able to build their knowledge and skills, learning 

independently as well as being part of a wider teacher network. Chain Reaction is rooted in 

problem solving and inquiry based learning principles, aiming to actively involve students in 

their science studies, and enable them to experience the excitement and challenges of 

experimental and investigative science. 

GenPORT – An internet portal for sharing knowledge and inspiring collaborative action on 

gender and science – is a developing online community of practitioners, served by an internet 

portal and made up of organisations and individuals working across the globe for gender 

equality and excellence in science, technology or innovation. GenPORT offers an arena for 

organisations and individuals to showcase and access the world’s best research resources, 

practical materials, policy briefings, experiences, and much more.  Constantly evolving online 

information and services will be shaped by the activities and contributions of community 

members. http://www.genderportal.eu/. 

 

LIPSE  – Learning from Innovation in Public Sector Environments– identifies drivers and barriers 

to succesfull social innovation in the public sector in 11 EU countries and 7 policy sectors. 

Through studying social innovation and co–creation practices and processes in 11 European 

countries and 7 policy sectors, LIPSE will create and disseminate essential knowledge about 

public innovation. http://www.lipse.org/. 

 

FOLPSEC – Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis 

(Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond). 

http://www.unwe.bg/en/pages/3245/folpsec.html. The project aims at deepening the 

theoretical studies on LPS and to encourage their practical implementation, thus meeting the 

challenges related to the world crisis overcoming.  

 

POCARIM – Mapping the Population, Careers, Mobilities and Impacts of Advanced Research 

Degree Graduates in the Social Sciences and Humanities. http://www.liv.ac.uk/law–and–

social–justice/research/pocarim/about/. 

 

PLATENSO – Building a platform for enhanced societal research related to nuclear energy in 

Central and Eastern Europe. http://platensoproject.eu/. 

http://www.genderportal.eu/
http://www.lipse.org/
http://www.unwe.bg/en/pages/3245/folpsec.html
http://www.liv.ac.uk/law-and-social-justice/research/pocarim/about/
http://www.liv.ac.uk/law-and-social-justice/research/pocarim/about/
http://platensoproject.eu/
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IPPA – Implementing Public Participation Approaches in Radioactive Waste Disposal – the 

consortium consists of seventeen organizations from twelve countries. Together they 

represent academic research, other research institutions, consultant companies, nuclear 

waste management organizations, and NGOs. The participants have backgrounds and 

expertise in a broad spectrum of areas such as physics, geology, nuclear engineering, 

radioactive waste treatment, environmental science, environmental impact assessment, 

environmental policy, political science, sociology, economics and international affairs. 

http://www.ippaproject.eu/. 

 

Ako uspieť v Horizonte 2020 

Na základe našich doterajších skúseností a pre úspešné podávanie projektov v Horizonte 

2020 odporúčame: 

 

 Mať jasnú stratégiu a podporu vedenia organizácie. 

 Prezentovať seba, svoju prácu a jej výsledky na medzinárodnom fóre. 

 Spájať sa s najlepšími a overenými partnermi. 

 Zúčastňovať sa najdôležitejších udalostí a byť členom kľúčových organizácií. 

 Dlhodobo investovať do budovania know–how a profesionálneho tímu.  

 Stať sa hodnotiteľom pre HORIZONT 2020.  

  

http://www.ippaproject.eu/
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Autor: Ing. Hana Bartková, Ph.D. 

Instituce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Název příspěvku: Zkušenosti se 7. RP na VŠCHT Praha pohledem řešitele 

 

Anotace příspěvku: 

Jednou z cest získávání financí na výzkum je zapojení do mezinárodních projektů 

(vzdělávacích/vědeckovýzkumných). 

Mezinárodní projekty zvyšují prestiž vysoké školy v zahraničí a rozvíjí vzájemné vztahy mezi institucemi 

v různých oblastech - např. mobility studentů/akademických pracovníků, příprava a realizace 

společných studijních programů, výměna znalostí a zkušeností mezi partnery, společné konference, 

podpora kvality, vliv na umístění instituce v celosvětových žebříčcích apod.  

Poskytovatelů těchto podpor je celá řada a je důležité dobře volit, která je vhodná pro konkrétního 

žadatele a následně řešitele. V tomto příspěvku se omezíme na komunitární programy (resp. 7. RP, 

Horizon 2020), které jsou finančním nástrojem Evropského společenství a jsou financovány přímo 

z evropského rozpočtu. Jejich cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů z jednotlivých 

členských zemí v oblastech, které přímo souvisejí s evropskými politikami. Stejně jako v případě 

operačních programů financovaných ze strukturálních fondů jde o programy víceleté. 

Příspěvek:  

Proč žádat o mezinárodní výzkumné projekty a jak být úspěšným řešitelem 

V ČR je možné na vědecko-výzkumné aktivity využít účelové financování z národních zdrojů,  

z prostředků Evropské unie či mezinárodních programů mimo EU.  Bohužel mnohdy čeští poskytovatelé 

nevyhlašují veřejnou soutěž, granty, či podporu pro danou oblast výzkumu. Tudíž vysoké zapojení 

institucí do projektů 7. RP, navazujícího programu Horizont 2020 a ESF a čerpání dostatečně vysokých 

finančních prostředků jsou imperativem dnešní doby. Úspěšní žadatelé se zapojují a vytváří 

mezinárodní konsorcia a mají možnost pracovat s excelentními týmy napříč EU.  

Žadatelé o evropské projekty 7. RP, Horizont 2020 a ESF z regionů ČR mohou spolupracovat s širokou 

škálou projektových center, která vznikla v průběhu posledních let na základě potřeb výzkumných 

institucí a vysokých škol po celé ČR a většinou jsou podpořena z projektů OP VK, což však neplatí pro 

Prahu. Tato projektová centra nabízí konzultační, poradenskou a informativní činnost. Dále pořádají 

semináře, konference a další akce pro potřeby klientů, kteří mají zájem účastnit se výzev poskytovatelů 

grantových prostředků na projekty výzkumu a inovací.  
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Většina zmíněných projektových servisních pracovišť byla vybudována z prostředků strukturálních 

fondů. Tuto možnost nemohly však využít veřejné pražské vědecko-výzkumné instituce, které byly 

eliminovány ze skupiny potencionálních žadatelů o tyto ESF prostředky. Nicméně na VŠCHT Praha díky 

programu EUPRO II, poskytovaného MŠMT, vznikla již v roce 2007 kancelář, která se zabývá touto 

„smart administration“, tedy sdružuje schopné a informované administrativní pracovníky, kteří 

poskytují řešitelům projektů veškerou možnou podporu. Vzhledem k nárokům administrativy Evropské 

komise a našemu právnímu prostředí ji skutečně velmi potřebují. Výsledkem působení kanceláře 

KAMPUŠ („Kancelář administrativní a manažerské podpory účasti vysokých škol v programech 

mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“) na VŠCHT Praha je již 30 řešených projektů 

7. RP (viz příloha) pod příspěvkem, bezproblémový audit jednoho výjimečného projektu financovaného 

Evropskou výzkumnou radou (ERC), první vlastní koordinace projektu a stále další výzkumné týmy, 

které se do EU projektů úspěšně zapojují. 

Zajímavé je právě srovnání účasti VŠCHT Praha v projektech 7. RP s ostatními veřejnými vysokými 

školami  v ČR.  Dle výsledků statistik zpracované TC AV ČR (ECHO 5-6/2014) je VŠCHT Praha 5. v pořadí, 

co se týká absolutního počtu řešených projektů. Ovšem v přepočtu projektů na 1000 vědeckých  

a akademických pracovníků se instituce dostává mezi 3 hlavní lídry. Jedním z důvodů je fakt, že pražské 

veřejné školy neměly možnost být příjemci prostředků z ESF v předešlém programovém období a proto 

byly nuceny pro svůj výzkum hledat zdroje právě v rámcových programech. Další roli sehrála podpora 

týmu projektu KAMPUŠ vědeckým týmům VŠCHT Praha.  

Co tkví v úspěchu získávání, řešení a koordinaci zmíněných projektů 7. RP na VŠCHT Praha? 

Bezpodmínečně dobrý nápad. Ten však sám o sobě nestačí. Základní myšlenka projektu musí 

především odrážet společenskou poptávku. Žádná dotační agentura nepodpoří projekt, řešící pro 

veřejnost nepotřebnou či neznámou problematiku. Hlavní myšlenka musí splňovat i určité vědecké 

zaměření a v neposlední řadě by se měla shodovat s výzkumnými cíli organizace, za kterou žádost 

podáváte.  

Dobře zvolený tým. Personální politika je v kontextu mezinárodních týmů stěžejní. Jak dobře budou 

plnit partneři úkoly v přesně definovaném čase, jak budou komunikovat mezi sebou – na tyto otázky 

je snadné odpovědět, pokud zná žadatel partnery již předem před vlastní přípravou žádosti. Z těchto 

důvodů je velmi výhodné zapojit do konsorcia partnery, s kterými máme již vlastní zkušenost z jiných 

projektů, či je možné získat na ně dobré reference. Pokud přibíráme partnery nové, bez jejich znalostí 

a zkušeností v těchto typech projektů, může to být rizikem projektu. Na druhé straně je velmi důležitá 

a nosná role koordinátora, který by měl mít výborné schopnosti v řízení lidských zdrojů. 

http://www.fp7-intec.eu/index.html
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Perfektní plánování a s tím související komunikace uvnitř týmu – při přípravě dbát na to, aby byla 

precizně zpracována projektová žádost. Každý žadatel by měl respektovat a dodržovat přesná pravidla 

při sestavování projektové žádosti.  Tedy dodržovat projektový formulář, příslušný počet stran, oddíly. 

Jak uvádí hodnotitelé žádosti, jen precizně zpracovaná žádost s jasně stanovenými cíli v souladu  

s výzvou, má šanci na úspěch. 

Pokud se žadatel držel těchto zásad a stihl včas odeslat projektovou žádost, nezbývá než čekat, mít 

trpělivost a štěstí – štěstí přeje připraveným.   

Administrativa a řízení. Administrativa a řízení EU projektů je jednou z nejnáročnějších, často 

označována termínem “zbytečná” byrokracie.  Administrativa je však nedílnou součástí a je opravdu 

nutné dodržovat pravidla poskytovatele a implementovat je do systému instituce. Zde je nutná 

kooperace mezi personálním, ekonomickým, zásobovacím a kontrolním oddělením, aby bylo zajištěno 

maximum podpory vědeckému týmu, ten nebyl zaneprázdněn touto pro něj neatraktivní činností 

(která mu ani nenáleží!). 

První koordinace projektu 7. RP na VŠCHT Praha 

Vědecký tým prof. Krýsy z Ústavu anorganické technologie VŠCHT Praha měl možnost připravovat 

žádost projektu INTEC (Smart Inks as a Standard Testing Tool for Self Cleaning Surfaces) výzvy 

„Cooperation", Theme 4: Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Production 

Technologies - NMP, téma Support for Standardisation Needs - Coordination Actions (FP7-NMP-2012-

CSA-6). Cíle projektu byly stanoveny v souladu s metodikou SMAR, to je konkrétní, měřitelné, 

realistické, definované v čase. Důležitým faktorem úspěchu bylo složení týmu projektu a jeho zapojení 

do přípravy žádosti. Stěžejním vědeckým koordinátorem bylo pracoviště QUB Belfast vedené 

uznávaným prof. A. Millsem – odborníkem v oblasti produkce inkoustů používaných ve standardech, 

se kterým má tým prof. Krýsy, stejně jako s ostatními partnery zapojenými do projektu, dlouholeté 

vazby. Z důvodu maximálního využití výsledků projektu a dalšímu šíření byly vyzvání ke spolupráci 

průmysloví partneři, kteří měli zájem o testování svých produktů právě v žádosti navrhovanou normou.  

Díky skvělé koordinaci projektu, týmové spolupráci a perfektnímu plánovaní, byly předloženy dva  

– oproti původně plánovanému jednomu – návrhy norem k testování fotokatalytických materiálů 

pomocí jednoduchého testu s využitím inkoustů. Tím byly splněny cíle projektu.  

Projekt samozřejmě od samého počátku doprovázela nutná vyjednávání. Po získání potřebného 

hodnocení byl koordinátor vyzván k negociacím, během kterých odešel z navrhovaného týmu jeden  

z průmyslových partnerů. Jiný průmyslový partner neměl díky interním pravidlům šanci vstoupit do 

přípravy projektu a byl tedy přizván jako externí partner konsorcia po celou dobu projektu.   
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Kurzovní rozdíly, bankovní poplatky spojené s převodem prostředků partnerům, čtyřikrát vyměněný 

projektový úředník v Bruselu… Přijaté průběžné vědecké reporty (deliverables) EC v průběhu projektu, 

kdy po zkontrolování externím hodnotitelem bylo nutné 7 z 16 reportů přepracovat… to jsou jen ukázky 

toho, s čím vším se musel koordinační tým ve spolupráci s partnery projektu vypořádat a dojít ke 

zdárnému cíli… 

Závěr 

Chcete-li být úspěšní v rámci evropské spolupráce, musíte mít nejen vynikající výzkumné pracovníky, 

ale také propracované administrativní a řídící infrastruktury univerzity. Spolupráce s týmy v Evropském 

výzkumném prostoru přináší instituci nejen finanční prostředky, ale posiluje výzkumný potenciál  

a rozvoj lidských zdrojů univerzity a to vše zvyšuje její konkurenceschopnost. 

 

 

 

 

Poděkování: 

Realizováno v z podpory projektu LE 12005 programu MŠMT EUPRO II. 

 

http://eupro.vscht.cz/kampus 

 

http://eupro.vscht.cz/kampus
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Výstupy z panelové diskuze  

ČÁST 1 – Hodnotitelé mezinárodních výzkumných 

projektů 

ČÁST 2 – Úspěšní předkladatelé mezinárodních 

výzkumných projektů 

 

Odpolední program konference patřil dvěma moderovaným diskuzím. V první části se diskutovalo 

s těmi, kdo projekt předkládaný v rámci mezinárodního výzkumu posuzují, tedy s hodnotiteli, kteří mají 

zkušenosti s hodnocením projektů předkládaných např. v rámci velkých vědeckých projektů v Evropě, 

sítě excelence, konsorcií, transevropské sítě, v rámci programů Eureka, Marie Skłodowska-Curie 

actions, Aerospace.  

Diskuze se zúčastnili:  

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. – Univerzita Palackého v Olomouci  

prof. Vladimír Křen, PhD, DSc, FRSC – Mikrobiologický ústav, v.v.i. 

Ing. Tomáš Mocek, Ph.D. – Fyzikální ústav Akademie věd ČR 

Ing. Zdeněk Gütter CSc. – National eHealth Centre – Fakultní nemocnice Olomouc 

doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně 

Druhá část odpoledního programu pak patřila diskuzi s úspěšnými předkladateli mezinárodních 

výzkumných projektů. 

Diskuze se zúčastnili:  

doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci 

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. – Sociologický ústav AV ČR 

Ing. Anna Mittnerová – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Ing. Hana Bartková, Ph.D. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Ing. Ivana Kýpeťová – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Centrum projektovej podpory UMB 

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci 

Mgr. Roman Badík – Masarykova Univerzita  
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Výstupem panelové diskuze je, dalo by se říci, návod na to, jak napsat projekt tak, aby zaujal co nejvíce 

hodnotitelů. A jaké jsou pak praktické zkušenosti řešitelů v oblasti mezinárodních výzkumných 

projektů. Záměrně na stránkách sborníku, který právě čtete, není uveden doslovný přepis diskuze. 

Z důvodu čistě praktických, ale také z důvodu větší přehlednosti a názornosti, byla zvolena forma 

odrážek, případně obrázků, v nichž lze najít odpověď na danou problematiku.  
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ČÁST 1. DISKUZE: HODNOTITELÉ MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMNÝCH 

PROJEKTŮ 

 

Jak se stát hodnotitelem projektu – co je nutné znát a vědět 

 

 Cesta k tomu stát se hodnotitelem začíná u nadšení pro vědu (vědecké práce). 

 Po praktické stránce je nutné registrovat se přes portál pro hodnotitele.   

 Z procesu hodnocení je třeba čerpat pozitiva i negativa pro svou i vědeckou práci. 

 K tomu stát se hodnotitelem napomůže i znalost procesu evaluace a schopnost vytvořit vlastní 

projekt. 

 Také v oblasti hodnocení projektů je nutná genderová rovnost, šanci mají tedy jak muži, tak 

ženy. 

 Oponent musí vypracovat odpovědi na předem stanovené, explicitní, otázky v dané kategorii, 

které se týkají hodnocení posuzovaného projektu.  

 Hodnotitele nezajímají jen teoretické závěry, ale také praktické dopady hodnoceného projektu 

do budoucna. 

 

Jak se stát úspěšným předkladatelem projektu – co je nutné znát a vědět 

 

 K tomu, aby byl projekt realizovatelný, musí mít nějaký smysl, důvod k tomu, aby byl 

realizován. 

 Doporučuje se, aby měl předkladatel k dispozici strukturu dotazníku pro oponenty a dle této 

struktury projekt vypracovat – v jednotné, promyšlené, stylisticky a gramaticky správné formě 

(platí zejména také v případě, kdy je předkládán v angličtině či jiném jazyce). A zároveň 

v přiměřeném rozsahu, který je předem stanoven.  

 Každý vědecký projekt lze shrnout do tří klíčových vět na začátku projektu, důležitá je tedy 

nejen odbornost, ale i věcnost při psaní projektu. A také schopnost předkladatele napsat skvěle 

nejen vlastní stať projektu, ale také jeho úvod a závěr.  

 Abstrakt jako šlehačka na dortu: tato část projektu by měla být předkladatelem, případně 

týmem, psána až na konec, když už jsou známy role a odpovědnosti jednotlivých členů týmu.   
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 V projektu by neměla být opomenuta ani otázka diseminace informací a výsledků projektu 

(týká se také autorských práv).  

 Hodnotitele zaujmou také zjednodušené obrázky, které problematiku pomohou vysvětlit, 

objasnit.  

 

Jak probíhá hodnocení projektů a jaká je koncepce hodnocení 

 

Procesy přibližují obrázky z prezentace Ing. Zdeňka Güttera, CSc. z NTMC 
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Na co si dávat pozor při psaní projektu  

 

 Velmi důležité je jasně, ale stručně v projektu definovat, čeho chce předkladatel dosáhnout, 

ale zároveň si neklást přehnaně vysoké či nesplnitelné cíle.  

 Při psaní projektu je důležitý první dojem, který z předloženého projektu hodnotitel má.  

  Text tedy nesmí být odbytý, nestrukturovaný a nesourodý, ale naopak poutavý a čtivý, 

s odkazy tzv. „k věci“. 

 Znova je nutné připomenout důraz na gramatickou a stylistickou a formální stránku projektu. 

Rozsáhlý elaborát s množstvím nejrůznějších chyb jen stěží zaujme hodnotitele. 

 Stejně neprofesionálně také působí chybné citace a odkazy, přičemž předkladatel nesmí 

záměrně zatajovat to, co se v dané oblasti, do níž projekt podává, již vyřešilo, případně řeší. 

 Jednotlivé části projektu musí být vzájemně provázány. Proto je velmi prospěšné celý text 

projektu číst několikrát, několika osobami, vyvarovat se nedokončených vět, slov či chybných 

údajů a dat souvisejících s problematikou, jíž se projekt zabývá.  

 

Projektový tým a řízení projektu 

 

 Z projektové žádosti musí být patrné, že tým, který stojí za předkládaným projektem, dokázal 

řadu věcí a je schopen využít výsledek projektu.   

 Koordinace projektu je součástí managementu, takže výběrem vhodného koordinátora se 

šance na úspěch projektu zvyšuje.  

 Projekt podaný je prostředek k tomu, aby předkladatel mohl realizovat své myšlenky. K tomu 

je potřeba získat partnera a koordinátora se silným jménem.  
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ČÁST 2. DISKUZE: ÚSPĚŠNÍ PŘEDKLADATELÉ MEZINÁRODNÍCH 

VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ 

 

Proč se účastnit mezinárodních výzkumných projektů 

 

 Projekty financované ze strukturálních fondů EU jsou přínosné, ale spíše krátkodobé. Proto je 

nutné účastnit se mezinárodních výzkumných programů, které mají pevnější základy a větší 

potenciál.  

 Díky účasti v mezinárodních výzkumných projektech je možné prosadit se v rámci širokého 

výzkumného týmu a odlišných kultur a rozdílů v pochopení podstaty realizovaného projektu, 

ale především získat finanční prostředky pro realizaci vytýčených cílů, vizí a myšlenek.  

 Během přípravy projektu a jeho následné realizace řešitel i jeho tým nasbírá řadu zkušeností, 

osobních kontaktů se zahraničními výzkumníky a institucemi. 

 

Jak se zapojit do mezinárodních výzkumných projektů 

 

 Prostřednictvím účasti na zahraničních i tuzemských konferencí lze navázat množství osobních 

kontaktů využitelných v budoucnu.  

 V případě, že konkrétního řešitele osloví jiný řešitel s nabídkou spolupráce (partnerství), je 

nutné okamžitě začít komunikovat a věc řešit. Ne otálet a brát si dlouhý čas na odpověď.   

 Některé kontakty mají i zahraniční oddělení na univerzitách, je třeba se ale zajímat, zeptat se.  

 Být připraven a odhodlán zapojit se do projektu na mezinárodní úrovni, podat projekt, ale 

zároveň mít štěstí – a zalíbit se hodnotitelům.  

 

Na co je nutné dát si pozor  

 

 Podceněna nesmí být příprava na realizaci projektu. Lepší je sestavit užší skupinu v rámci týmu. 

Lépe se tak „vychytají“ případné chyby a možné překážky. Přitom je mít třeba na paměti, že 
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dobrý tým je základem úspěchu – měl by tedy zahrnovat vědce a odborníky různého stáří, 

kvalifikace, profesionality, erudice.  A to jak ženy, tak muže.  

 Důležité je nastavení cílů a odpovědností (kompetencí) za jejich plnění, případně 

zastupitelnost/nahraditelnost konkrétních osob na projektu, a to i pro případ úmrtí. Pro 

výzkumné projekty v mezinárodním měřítku platí, že pokud je něco napsáno, musí se 

stanovený cíl realizovat a vykazovat.  

 Nestanovovat si tedy nerealistické cíle, raději menší, ale splnitelné. 

 Velmi dobré je pamatovat na to, aby byla zachována návaznost přípravného a realizačního 

týmu. Pokud někdo jiný projekt připravuje, napíše a jiný jej realizuje, může vyvstat řada 

problémů.  

 Pozor na konsorciální smlouvu, která stanovuje a řeší vnitřní záležitosti konsorcia. Smlouvu by 

měla prohlédnout kompetentní osoba z řešitelského týmu dané země, aby nedošlo 

k případným komplikacím či neočekávaným událostem v průběhu řešení projektu.  

 Lépe je postupovat od řešení menších projektů (COST, Twinning apod.) po projekty rozsáhlé, 

v nichž je zapojeno mnoho partnerů.  

 Díky malým projektům je možné dostat se k řešení projektů větších. Navázání spolupráce 

k řešení větších projektů vede například přes řešení menších projektů.  

 Řešitel projektu zastupuje nejen sebe, ale také instituci, pod níž projekt podává. Daná instituce 

také musí podání projektu schválit.  

 Proto, aby byl projekt s úspěchem realizován, je dobré znát partnery projektu a jejich 

zkušenosti. Stát se součástí sehraného týmu je přínosnější, než spoléhat jen na sílu  

a manažerské schopnosti jedince. 

  Nedoporučuje se spolupracovat s někým neznámým, a to v rámci eliminace nejrůznějších rizik.  

 Základem úspěšné realizace projektu je také komunikace – odpovídat na e-maily, prodat know-

how dané instituce.  

 Během realizace projektu se může vyskytnout řada problémů, ať už technických (nefunkčnost 

zařízení atd.), ale také věcných (cíl, případně dílčí cíl, není možné realizovat z důvodů, které se 

předem nedaly přepokládat).  

 Plán a realita se mohou lišit, jednotlivé úkoly mohou kolidovat, například pokud je projekt psán 

pod tlakem, narychlo.  
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Proč se účastnit mezinárodních výzkumných projektů v pozici 

řešitele/předkladatele projektu  

 

 Účast v mezinárodních výzkumných projektech je výraznou motivací. Přispívá k rozšíření 

obzorů, poznání, jak věci fungují v jiných zemích a národech.  

 Kontakt se špičkovou vědou versus věda na národní úrovni. Jde o způsob, jak získat peníze na 

vědu. Komunita vědců v České republice je malá, leckdy i těsná. A některé experimentální 

myšlenky jsou v domácím prostředí těžko realizovatelné. Naproti tomu evropský kontext dá 

vědci/řešiteli možnost realizovat a financovat projekty a myšlenky snáz.  

 Řešitel se podílí se na tématu, které umožní formulovat vědecké otázky a hledat na ně 

odpovědi. Lze pak zkoumat konkrétní oblast a problematiku v takovém rozsahu, jaký by mu 

národní program neumožnil.  

 Díky projektu dosáhne relevantních výstupů, jimiž může obohatit národní i mezinárodní 

vědeckou a výzkumnou činnost.  

 Účast v zahraničním projektu je přínosem, i když to stojí mnoho času, úsilí a někdy  

i nedostatečné ocenění. 

 

Jaká je zkušenost předkladatelů projektů v oblasti mezinárodních výzkumných 

projektů 

 

 Pro společenské vědy je prostor v mezinárodním výzkumu omezený. Ale vědec/řešitel se nesmí 

bát podat projektovou žádost.  

 Realizace projektů v mezinárodním výzkumu představuje mnohdy náročný úkol, a to  

i z hlediska koordinace týmu a plnění toho, co předkladatel v projektu slíbil.  

 Výběr spolupracovníků, včetně projektových manažerů, je zcela klíčový. Také správný 

koordinátor je důležitý, neboť právě na něm závisí i to, jak vypadají projektové meetingy a co 

si pozitivního, motivačního si z nich jejich účastníci odnesou pro další plnění úkolů v rámci 

projektu. 

 Mezinárodní výzkumné projekty mají také svá negativa, mezi která patří poměrně vysoká 

administrativní zátěž, oponentní jednání, kurzové rozdíly v oblasti financí, rozdíly v personální 

politice i zákonech jednotlivých zemí.   
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 Otázkou také je, že očekávání vědce/řešitele a očekávání veřejnosti, respektive EU od projektu, 

výzkumu a jeho výstupů, dopadů jsou odlišná. Především ve smyslu věda a nové poznatky 

versus posilování ekonomiky, stanovování nejrůznějších norem apod.  
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