
Nejčastější důvody k nedoporučení k podpoře návrhů 
projektů 1. veřejné soutěže programu ÉTA 
 
 

Co udělat příště jinak, aby měl návrh projektu vyšší naději na úspěch? 
Z procesu hodnocení návrhů projektů přijatých do 1. veřejné soutěže programu ÉTA lze 
definovat následujících pět nejčastějších důvodů pro nedoporučení návrhu projektu k 
podpoře: 
 

1. SHV = Postavit projekt na společenských vědách, humanitních vědách a nebo umění 
(SHV) 
Velká část neúspěšných návrhů projektů “ztroskotala” na tom, že neobsahovala 
společenskovědní, humanitněvědní nebo uměleckou složku. Rovněž i ty návrhy 
projektů, které obsahují SHV pouze v marginální míře, nejsou považovány za vhodné 
pro podporu z programu ÉTA. Některé návrhy projektů postrádaly i příslušné 
expertizy v řešitelském týmu. Podpořeny nemohou být ani ty návrhy projektů, které 
sice míří svým dopadem na společnost, ale subjekty zapojené v konsorciu a nebo 
expertizy řešitelského týmu jsou ryze technického nebo přírodovědného charakteru.  
 
Poučení pro příští veřejnou soutěž proto zní:  
Uchazeči postaví jádro projektu na společenských vědách, humanitních vědách a 
nebo umění do takové míry, že v případě jejich vyjmutí by byl projekt 
nerealizovatelný. 

 
2. AV/EV = Ověřit, zda projekt skutečně odpovídá principům aplikovaného výzkumu 

(AV) a nebo experimentálního vývoje (EV) 

Dalším důvodem pro nepodpoření návrhu projektu bylo nejasné či zcela chybějící 
doložení vztahů a činností, na základě kterých by bylo možné posoudit, zda se jedná o 
aplikovaný výzkum a vývoj. Jedná se zejména o často nejasné doložení novosti a 
neotřelosti navrhovaného řešení vůči stávající praxi – zahraniční či domácí. Nebylo 
také jasné, zda a jak je zkoumaný problém obvykle řešen, v čem má spočívat 
originální přínos projektu nebo zda alespoň dílčí existující zkušenost nelze přenést a 
ověřit na novém prostředí, v jiném kontextu či interpretovat novým způsobem. 
Nebyly tak podpořeny návrhy projektů, které postrádaly novost nebo neotřelost 
řešení, byť byly často prováděny sofistikovaným způsobem i týmem. Rovněž rizika 
projektu (prvek nejistoty) byla často pojednávána velmi obecně, takže mohla být 
přenesena na jakýkoliv projekt - podstaty řešení projektu se dotýkala jen velmi 
okrajově. Některé neúspěšné návrhy projektů vzbuzovaly u hodnotitelek a 
hodnotitelů pochyby, zda se vůbec jedná o výzkum a vývoj aplikovaný, neboť chybělo 
zaměření na využití výstupu výzkumu v praxi. 
 
Poučení pro příští veřejnou soutěž proto zní:  

a) pro projekt “výzkumu a vývoje”: uchazeči mají přehled o zkoumané oblasti 
doma i v zahraničí, svůj neotřelý návrh řešení umisťují do místa, kde ještě 
žádné neleží nebo stávající řešení interpretují novým způsobem. Mají 



promyšleno, v čem spočívá výzkumná nejistota jejich projektu a je znát, že 
se váže právě k němu (viz Frascati manual, v češtině zde).  

b) pro projekt “aplikovaného výzkumu”: Uchazeči objeví místo pro využití 
výstupů svého výzkumu v číkoliv praxi; objasní, jakým způsobem může jejich 
výstup tuto praxi inovovat a načrtnou cestu, po které hodlají výstupy do této 
praxe doručit. 

 
3. VÝSTUPY = Zvážit, zda množství plánovaných výstupů je skutečně nezbytné a zda 

představují skutečně vhodné nástroje pro kýženou pozitivní změnu 
Nemalá část projektů vzbudila důvodné pochyby o tom, zda hlavní výstupy 
výzkumných aktivit jsou skutečně ty pravé nástroje, které povedou k naplnění záměru 
projektu. Ačkoliv program umožňuje dosahování všech relevantních výstupů (včetně i 
jen jednoho výsledku “O” dle RIV), spousta naplánovaných výstupů bylo 
nadbytečných a nebo nebylo jasné, jakým způsobem mají být uplatněny a kým. Je-li 
např. projekt zaměřen na vznik samých odborných článků a knih, možné to je, ovšem 
musí být jasné, jaké výstupy jsou považovány za hlavní a jak budou aplikovány (tedy 
kdo a jak je využije pro pozitivní změnu jaké praxe).  
 
Poučení pro příští veřejnou soutěž proto zní:   
Vítány jsou všechny relevantní druhy výstupů VaVaI, ovšem jejich druh by měl být 
právě takový, aby naplnil záměr projektu; nemělo by jich být ani více (abychom 
neplýtvali veřejnými penězi), ani méně (abychom nesnižovali možný dopad 
výzkumu). 

 
4. APLIKAČNÍ GARANT = Ujistit se, zda je aplikační garant skutečně ten pravý spolutvůrce 

výstupu a zda jeho využíváním přispěje k naplnění záměru projektu. 
Ne příliš ojedinělá “chybovost” se vyskytovala i v oblasti zvolených externích 
aplikačních garantů (AG) projektu. K podpoře nemohly být doporučeny ty projekty, 
které sice doložily zájem AG o výsledek, ale příslušný dokument vykazoval znaky 
zjevné formálnosti. Zejména nebyly splněny parametry, které by objasňovaly způsob 
a míru spolupráce s externím AG na výstupu a způsob budoucího využívání výstupu. 
Nezřídka bylo těmto náležitostem sice dostáto, ale AG ve své praxi nemohl hlavního 
výstupu využít. AG nebyl dostatečně relevantním, a to v některých případech i přesto, 
že by mohl být výtečným partnerem pro diseminaci výstupu nebo pro posílení hlasu 
vůči aplikačním garantům relevantnějším. V několika případech vzbuzoval zvolený 
externí aplikační garant podezření na naplnění znaků nepřípustného smluvního 
výzkumu, třebaže uchazeči nezamýšleného.   

 
Poučení pro příští veřejnou soutěž proto zní:   
Relevantním aplikační garantem je ten subjekt, který může výstup výzkumu využít 
pro svou praxi, jejíž změna pomůže naplnit cíle projektu. Písemné ujednání mezi 
externími aplikačními garanty a navrhovateli projektu není pouhou formální věcí; je 
nutné objasnit míru a způsob spolupráce i to, jak bude výstup využíván a za jakým 
účelem. 
 

5. INOVAČNÍ EKOSYSTÉM SHV = využít projekt pro naplnění alespoň jednoho ze tří 
aspektů a) interdisciplinarity, b) propojení technického a netechnického obsahu 
výzkumu, c) využití základního výzkumu k aplikacím 

https://tacr.cz/dokums_raw/ck/FRASCATI_MANUAL.pdf


 
Častým důvodem pro snížené bodové hodnocení byla absence popisu, v čem spočívá 
naplnění vybraných aspektů. Ať již byl zvolen jeden aspekt či všechny tři, je nutné 
jejich naplnění objasnit. I v tomto případě neplatí “čím více, tím lépe”, ale “tolik, kolik 
odpovídá povaze projektu”. (Při hodnocení bude bráno v úvahu naplnění min. 
jednoho z vybraných aspektů.) Aspekty inovačního ekosystému SHV byly do 
programu ÉTA zavedeny mj. proto, abychom napomohli udržitelnosti prostředí, ve 
kterém se tento druh výzkumu provádí. V některých případech nebylo jasné, zda se 
návrh projektu na naplnění této mise programu skutečně podílí. 
 
Poučení pro příští veřejnou soutěž zní: 
Promyslet, ke kterým aspektům projekt tíhne nejvíce a poté tento aspekt / tyto 
aspekty pro potřeby projektu rozvinout. Jejich podstatu pak objasnit v příslušném 
místě návrhu projektu, resp. přihlášky.    

 
 
 


