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Česká věda a výzkum se nemohou rozvíjet bez jednoznačně důvěryhodné a profesionální Grantové 
agentury České republiky (GAČR). Rezignace prof. Matějů, který řadu let GAČR vedl, znamená pro 
pražské vysoké školy významnou šanci na zlepšení vztahů s institucí, která má a bude mít zásadní 
vliv na rozsah základního výzkumu u nás, protože je jedinou institucí, jejímž prostřednictvím lze takové 
projekty financovat. Přestože rozděluje ročně přes 3 mld. Kč, finanční podporu získává v průměru jen 
každá pátá žádost. Otevřené a transparentní jednání ze strany GAČR proto bude pro žadatele o 
podporu rozhodující zejména v následujících měsících a letech, kdy se k současným žadatelům připojí 
také vědci ze stávajících i nově vznikajících mimopražských výzkumných center. Protože cítíme 
vážnost aktuálního stavu v pražské vědecké komunitě, poskytli jsme prorektorům pro vědu a výzkum 
pěti nejvýznamnějších pražských vysokých škol na začátku akademického roku 2014/15 prostor k 
vyjádření jejich stanoviska. Za Vysokou školu chemicko-technologickou mluví prof. RNDr. Bohumil 
Kratochvíl, DrSc, z Vysoké školy ekonomické to je pan prof. Ing. Petr Musílek, Ph. D., za ČVUT bude 
diskutovat doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc, Univerzitu Karlovu zastupuje prof. PhDr. Ing. Jan Royt, 
Ph. D. a za Českou zemědělskou univerzitu hovoří prof. Mgr. Ing. Markéta Zedníkova, Ph. D. 
 
Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc: Úvodem bych rád konstatoval, že se nám především jedná o 
vyvážení a exaktní formulace předmětů výzkumu, vývoje a inovací, jak se o tom vedou debaty i na 
nejvyšších úrovních, a myslím si, že přesné a stručné vyjádření názorů a vstup do diskuse všech 
zástupců pražských vysokých škol je v tomto okamžiku velmi významný. Tolik budiž zdůrazněno hned 
na počátku naší diskuse. 
 
Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DrSc: Já bych rovnou položil konkrétní otázku. Proč mají vědci 
problémy s GACR? V České republice je Grani tová agentura nejvýznamnějším poskytovatel lem 
finančních prostředků a vědecká obec velmi citlivě vnímá veškeré záležitosti, které se okolo Grantové 
agentury točí, a které, konec konců, byly také primární příčinou abdikace jejího stávajícího předsedy. 
V současné době vědecká obec s napětím očekává, kdy bude jmenován předseda nový, aby se 
nepříjemná, hekticky se měnící situace zklidnila a vědci konečně získali potřebný klid pro svoji práci. 
Domnívám se, že vědecká obec bude k novému vedení vstřícná, a af už volba dopadne jakkoliv, 
podpoří nově vybraného předsedu, ale na druhé straně pak právem očekává velmi rychlé nastavení 
jasných pravidel a z toho plynoucí příznivější podmínky pro práci, což samozřejmě časem musí přinést 
i odpovídající výsledky. Samozřejmě, že nové vedení GACRu bude muset řešit řadu problémů, které 
se nakupily, netýká se to jen GACRu, týká se to i Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace, z mého 
pohledu trošku vědcům chybí ze strany státu zásadní a jasné stanovisko, co stát od vědců očekává, 
za co je ochoten je platit a jakým směrem by se měla věda ubírat. Je to celý komplex složitých a 
vzájemně provázaných otázek, které jsou především spojeny s jasným názorem, jaká je proporce 
mezi základním výzkumem a aplikovaným výzkumem. Na základní výzkum dohlíží především GACR 
a aplikovaný výzkum obsluhuje Technologická agentura a obě instituce musí efektivně a definovaně 
spolupracovat. Stát by měl vědcům dostatečně zřetelně říci, co od nich očekává a kolik finančních 
prostředků je ochoten vydat, aby bylo vytčených cílů dosaženo. 
 
Prot. Ing. Musílek, Ph. D.: Jsem rád, že můžeme takto otevřeně diskutovat o problémech financování 
vědy a výzkumu. Grantová agentura je podle mého názoru zcela nezbytnou institucí a musím také 
připomenout, že model financování základního výzkumu je ve většině vyspělých zemí téměř shodný. 
Při této příležitosti bych také ocenil dlouhodobé fungování GAČR, protože si myslím, že výrazně 
přispěla k pozitivnímu rozvoji základního výzkumu. Samozřejmě, že v činnosti každé instituce je 
možné najít vážné nebo i zástupné problémy skrývající hlubší strukturální či interpersonalni 
nesrovnalosti a následně přicházet s určitými návrhy na vylepšení jejího fungování. Nechtěl bych být 
zbytečně kritický k minulosti, ta se uzavírá, ale spíše bych směřoval své návrhy k budoucímu 
fungování GAČR. Tady bude rozhodující jak se nové vedení postaví k hlavním koncepcím, úkolům a 
zaměření instituce, a myslím si, že Grantová agentura by měla v nejkratší možně době představit 
politiku, která bude transparentní, věrohodná a důvěryhodná, je nezbytné, aby pravidla i různé druhy 
projektů platily dlouhodobě, aby se neustále neměnily, jak se stalo třeba při nedávných juniorských 
grantech. Ve vedení takových institucí jako je GAČR by měli být výrazné osobnosti. V současné době 
se čile diskutuje o doplnění předsednictva Grantové agentury a na VŠE jsme také o tom diskutovali, 
samozřejmě ne o konkrétních jménech, ale především o postojích, kterými by se vedení takové 



významné instituce mělo prezentovat navenek a zcela jednoznačně jsme se shodli, jak už jsem říkal 
na začátku, že ve vedení by měli být především výrazné a důvěryhodné osobnosti, které oplývají 
nejen praktickými ekonomickými dovednostmi, poněvadž řízení takové instituce není jenom o vědecké 
odbornosti, ale také o zkušenostech a konkrétních manažerských dovednostech a zároveň by to měli 
být také osobnosti s dlouhodobými zkušenostmi a znalostmi z oblastí řízení, hodnocení výsledků a 
kontroly vědecko-výzkumných činností. To znamená, že je třeba především profesionalizovat 
vrcholový management Grantové agentury. Z dlouhodobého pohledu musím samozřejmě potvrdit, že 
Grantová agentura mnoho let působila na fungování základního výzkumu v ČR veskrze pozitivně. 
 
Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc: Rád bych se ještě vrátil k tomu, co jsem již částečně zmínil, to je 
debata, která v současnosti probíhá na mnoha úrovních o tom, jak by měl být vyvážen poměr mezi 
základním a aplikovaným výzkumem a oblastí inovací a vývojem pro inovace. Af už se setkávám s 
průmyslníky na různých fórech nebo s představiteli managementu i vlády, je tato záležitost velmi 
aktuální, protože v tuto chvíli dochází k redefinici směřování a řízení vědy a výzkumu v ČR. Považuji 
za nutné zdůraznit, že všechny oblasti výzkumu, které známe, musí žít v harmonické rovnováze. 
Nelze říci, že nás v budoucnosti spasí pouze rychloobrátkové inovační zkoumání, které bude 
napomáhat rychlejšímu návratu daní odvedených z podniků tak, aby bylo finančního efektu dosaženo 
v nejkratším možném termínu. Bez úspěšného základního výzkumu, který generuje fundamentální 
výsledky s dlouhou dobou návratnosti vynaložených investic do státního rozpočtu, to nepůjde. 
Výsledky aplikovaného výzkumu musí stavět na fundamentálních základech vycházejících z výzkumu 
základního. Výzkum, který vede k inovacím, nemůže samostatně, bez hlubších kořenů zapuštěných v 
projektech základního výzkumu, dlouho existovat. Kdybychom akcentovali jednu z těchto oblastí na 
úkor druhé, došlo by k postupné destabilizaci systému, který by dlouhodobě v rámci jednoho státu 
nebo í v širším evropském regionu postupně odumíral a nerozvíjel by se. Musel by čerpat informace z 
výsledků základního výzkumu jinde po světě, což jistě není ani trochu ekonomicky výhodné. Tato 
myšlenka je zásadní pro to, abychom mohli zvolit optimální strategií v souvislosti s nástupem nových 
metod financování, tak jak jsou v současné době diskutovány. Do konce roku by měla vzniknout první 
verze projektu nové metodiky financování vědy a výzkumu v ČR jako výsledek široké debaty odborné 
veřejnosti i státní správy. Vzniká první verze nových myšlenek a postupů jak rovnoměrně, 
transparentně a jasně financovat vědu a výzkum ve všech oblastech. Pokud jde o procesy týkající se 
Grantové agentury a Rady pro výzkum, vývoj a inovace, domnívám se, že je zřejmě nejdůležitější, aby 
se situace rychle stabilizovala. Rada, která v současnosti také není úplně personálně stabilizovaná, by 
měla být v plné síle co nejdříve, aby mohla pokračovat v řešení úkolů, které jsou časově kritické, a 
nedůslednosti zavlečené z minulosti by mohly komplikovat fungování celého systému financování a 
hodnocení vědy a výzkumu v budoucnosti. Rovněž tak Rada musí dokončit transformaci a obnovu 
řady svých výkonných orgánů. S tím by se nemělo podle mě otálet. Naším přáním je, aby všechny tyto 
procesy proběhly rychle a úspěšně, aby bylo možné začít se konečně plně věnovat vědecké práci a 
hlavně přípravě dalšího kola grantových soutěží. 
 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph. D.: Nejdříve bych chtěl konstatovat, podobně jako kolegové přede 
mnou, že také považuji úlohu Grantové agentury za nezastupitelnou, a chtěl bych v první řadě 
poděkovat všem, kteří v této agentuře v uplynulém období poctivě pracovali. 
 
Sám jsem byl členem několika panelů a musím při této příležitosti upozornit na širší souvislosti. 
Kromě GAČR existuje také Technologická agentura ČR. Jsem zde jediným zástupcem humanitních 
oborů a kromě toho i jako člen Rady ministra kultury pro vědu, výzkum a inovace. Zabývám se 
především aplikovaným výzkumem. Otázky začlenění a využívání výsledků aplikovaného výzkumu 
jsou v systému hodnocení většiny grantových projektů velmi důležité. Samozřejmě jde o to, aby nové 
vedení Grantové agentury akcentovalo především ty problémy, které nelze obejít. To je například 
podpora excelence, což považuji za nesmírně důležité. Jestliže řekneme podpora excelence, jedná se 
obvykle o dlouhodobé granty. Jde o to, aby pro řešení složitějších projektů existoval dostatečný 
prostor, protože učinit nějaký skutečně zásadní a přelomový objev za tři, čtyři roky, to se podaří 
málokdy a málokomu. Pak je zde také důležitá otázka zapojení mladé vědecké generace, mluvím o 
juniorských a post-doktorandských grantech. Tady může nastat problém s jejich pozastavováním a 
narážíme ještě na jednu podstatnou věc, a to je udržitelnost. Udržitelnost je důležitá, velmi podstatná 
vlastnost při hodnocení přínosů výsledků výzkumu, nechci tady konkrétně jmenovat, ale víme, že i 
mimo Prahu dneska existuje celá řada projektů podporovaných rozsáhlými evropskými granty, a teď 
jde o to naplnit skutečně všechny podmínky, to především znamená aby realizované projekty 
vykazovaly odpovídající ekonomické efekty. Důležité je také provázání regionálních grantů na 
mezinárodní projekty, abychom stále nezůstávali jen na lokální úrovni. To jsou věci, které jsou 



důležité, měly by se plnit v rámci inovované agentury skoro automaticky. Činnost Grantové agentury je 
nezastupitelná a má podporovat především základní výzkum. Ještě musím dodat, že se jedná o 
veřejné peníze a z těch veřejných peněz by měl být vydáván počet zase veřejnosti, to je otázka open 
accessů, otevřených repozitářů atd., což už jsou dneska podmínky v horizontu roku 2020. 
Prof. Mgr. Ing. Markéta Zedníkova, Ph. D.: Po tom, co už tady zaznělo, není vůbec jednoduché přidat 
ještě něco dalšího, nicméně musím zdůraznit, že pro Českou zemědělskou univerzitu je Grantová 
agentura významným poskytovatelem finančních prostředků hlavně proto, že jsme jako všechny 
pražské univerzity v podstatě vyloučeni z čerpání finančních prostředků z evropských fondů, a jak tady 
kolegové nepřímo naznačili těžko se můžeme v této oblasti srovnávat s nákladnými projekty velkých 
výzkumných center mimopražských. I nás se dotkly důsledky některých nešťastných rozhodnutí, které 
Grantová agentura v minulosti udělala, a které potom vedly k takovému vygradování už tak napjaté 
situace okolo Grantové agentury. Ale objektivně je třeba říci, že to není jenom vina Grantové agentury. 
Podle mého názoru velký podíl na vzniklé situaci má skutečnost, že výše finančních prostředků, které 
GA rozděluje, není dostatečná. Je to jediná agentura, která financuje základní výzkum a grantových 
žádostí je příliš mnoho, a tak není možné uspokojit všechny žadatele, byf by jejich projekty byly 
vynikající. Nicméně, to je věc, kterou GA těžko ovlivní, to je politické rozhodnutí. Je tedy spíš na 
politicích, aby situaci napravili. My jako vysoká škola od grantové agentury očekáváme tři věci: - 
transparentní a nediskriminující pravidla, to znamená nastavení jasných podmínek při vyhlašování 
grantových soutěží, - transparentní proces hodnocení grantových žádostí, - vstřícnost při komunikaci s 
žadateli a řešiteli projektu. Pokud bude tato tři jednoduchá pravidla GA striktně dodržovat, troufám si 
tvrdit, že velmi rychle dojde k uklidnění situace. 
 
Nezbývá, než poděkovat všem diskutujícím za jejich podnětné myšlenky a popřát jim i jejich 
spolupracovníkům přízeň nového vedení GAČR, stejně jako zřetelné úspěchy při řešení nových 
zadání základního i aplikovaného výzkumu, které bychom mohli pocítit v každodenním životě během 
několika následujících let i my všichni. * 


