PRŮBĚŽNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA
PROGRAMU OMEGA

Evaluace programu OMEGA byla zahájena v lednu 2014 v rámci reflexe dvou prvních veřejných soutěží
za účelem možné změny programu. Evaluační aktivity byly dokončeny v rámci pilotního ověřování
metodiky TAFTIE v projektu "Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací
(VaVaI) a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI". Projekt
doplňuje portfolio projektů Technologické agentury ČR (dále také TA ČR), které napomohou k zvýšení
efektivity a kompetencí Agentury při vynakládání veřejných prostředků na podporu VaVaI. Interim
evaluaci se věnoval tým klíčové aktivity 3 (KA3) Příprava nových analytických metodik hodnocení
VaVaI. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního
rozpočtu ČR. Doba realizace aktivity KA3 je od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2015.
Snahou interního evaluačního týmu bylo zachování maximální možné objektivity a nestrannosti.
Z tohoto důvodu nemusejí některá doporučení této evaluace představovat oficiální stanovisko TA ČR.
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1.1 Úvodní slovo

Ing. Miroslav Janeček, CSc.
Člen předsednictva TA ČR
Jak konstatoval mezinárodní audit systému výzkumu a vývoje v ČR,
je jedním českých specifik nedostatečně vyvinutá kultura
hodnocení. To se týká nejen institucí, ale též hodnocení účelové
podpory – její efektivity a dopadů, ale rovněž procesů a celkového
začlenění do politického cyklu. Pracovníci Technologické agentury
si to mohli ověřit v rámci spolupráce obdobných evropských
agentur sdružených v organizaci TAFTIE. První z větších
pracovních skupin (Task Force), do níž se TA ČR zapojila, se
zabývala možností srovnat procesy hodnocení a jejich výsledky
mezi zapojenými agenturami. Jedním z výstupů této skupiny byl
referenční model pro hodnocení (Evaluation Reference Model),
shrnující zkušenosti s hodnocením účelové podpory v řadě zemí.
Předložená zpráva je pravděpodobně prvním pokusem přiblížit
hodnocení programů, v tomto případě průběžné hodnocení
běžícího programu, evropským standardům.
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1.2 Seznam zkratek
Seznam zkratek
A

Audiovizuální tvorba (RIV)

AHRC

Arts and Humanities Research Council (UK)

AIDS

Acquired Immune Deficiency Syndrome

AUCC

Association of Universities and Colleges of Canada

AV ČR

Akademie věd České republiky

BMBF

Bundesministerium für Bildung und Forschung (Německo)

CAPI

Computer Assisted Personal Interviewing

CAWI

Computer Assisted Web Interviewing

CEF

Nástroj pro propojení Evropy -Connecting Europe Facility

CEP

Centrální evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Cíle VaVaI

Cíle výzkumu a vývoje a inovací formulované v Národních prioritách
orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje inovací

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

DRG

Diagnosis related groups

EHK

Expertní hodnotící komise

ESFRI

European Strategy Forum on Research Infrastructures

EU

Evropská unie

FFG

Forschungsförderungsgesellschaft (Rakousko)

FWF

Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Rakousko)

GIS

Geografické informační systémy

HIV

Human Immunodeficiency Virus

Hkonc

Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů
VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy

Hleg

Výsledky legislativní povahy, promítnuté do právních předpisů a norem

Hneleg

Výsledky promítnuté do směrnic a právních předpisů nelegislativní povahy
závazné pro kompetenčně příslušný organ (RIV)

ICT

Information and communications technology

IDU

Institut umění - Divadelní ústav

IPR

Intelectual property Rights

IS PATRIOT

Informační systém Technologické agentury České republiky

KaTA

Kancelář Technologické agentury ČR
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KKO

Kulturní a kreativní odvětví

KPI

Key performance indicator

LGBT

Lesbian, gay, bisexual, and transgender

MP

Malý podnik

NAKI

Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

NAKI II

Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity II

Nmap

Specializované mapy s odborným obsahem (RIV)

Nmet

Certifikované metodiky a postupy (RIV)

NPOV

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje inovací

OCS

Organizace cizího státu

OPHP

Oddělení podpory hodnocení projektů (TA ČR)

OPS

Obecně prospěšná společnost (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech)

OPZ

Operační program zaměstnanost, jeden z operačních programů ESF v období
2014–2020

ORP

Oddělení realizace projektů (TA ČR)

OSA

Oddělení strategií a analýz (TA ČR)

PB

Pracovní balíček

PDF

Portable Document Format

PC

Personal computer

PON

Jiná právnická osoba

POO

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (§ 2 odst. 2 písm. a) a § 27)

PR

Public relations

přTA

Předsednictvo Technologické agentury ČR

QALY

Quality Adjusted Life Years

R

Software

RIA

Regulatory Impact Assessment

RIV

Rejstřík informací o výsledcích

RP

Rada programu

RTI

Research, technology and innovation

RUV

Registr uměleckých výkonů

RVVI

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

SAPI

Smartphone Assisted Personal Interviewing

SHV

Společenskovědní a humanitní výzkum

SMK

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti
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SP

Střední podnik

SPO

Státní příspěvková organizace (zákon č. 219/2000 Sb.)

TA ČR

Technologická agentura České republiky

TAPI

Tablet Assisted Personal Interviewing

TASI

Tablet Assisted Self Interviewing

TD

Program OMEGA

TD1

1. veřejná soutěž programu OMEGA

TD2

2. veřejná soutěž programu OMEGA

TRL

Technology Readiness Level

UK

United Kingdom

USC

Územně samosprávný celek

V

Výzkumná zpráva (s utajovaným obsahem) (RIV)

VaV

Výzkum a vývoj

VaVaI

Výzkum a vývoj a inovace

VO

Výzkumná organizace

VP

Velký podnik

VR TA ČR

Výzkumná Rada Technologické agentury ČR

VS

Veřejná soutěž

Vsouhrn

Souhrnná výzkumná zpráva (i s neutajovaným obsahem) (RIV)

VVI

Veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných
institucích) – bez zahrnutí AV ČR

VVS

Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů)

ZSP

Zájmové sdružení právnických osob (§ 20 f až § 21 občanského zákoníku),
občanské sdružení, spolek aj.
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1.3 Vysvětlivky
Vysvětlivky
ALFA
BETA
Living Lab/City Lab

CK
Click4Survey
Cross innovation
DELTA
EPSILON
ERM TAFTIE
Ex ante evaluace
Ex post evaluace
Frascati manual
GAMA

Gamifikace
Partneři v systému VaV
Hidden innovation
Interim evaluace
OMEGA
Peer review

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje ALFA.
Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji
a inovacích pro potřeby státní správy BETA.
„Živoucí laboratoř“ je výzkumný koncept, který využívá metody
akčního výzkumu a další výzkumné metody zaměřené na
uživatele, často v územním kontextu (např. město, aglomerace,
region).
Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce
ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým
sektorem Centra kompetence.
Nástroj umožňující realizaci a vyhodnocení online průzkumů.
Rozvoj inovací prostřednictvím interdisciplinárního nebo
mezioborového propojení produktů, služeb nebo trendů.
Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu
a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů
technologických a inovačních agentur DELTA.
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje EPSILON.
Evaluation Reference Model TAFTIE
Předběžné hodnocení
Následné hodnocení
Je dokument OECD, který upravuje metodiku pro sběr
statistických údajů o výzkumu a vývoji.
Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací GAMA.
Uplatňování technik herních designů, herního myšlení a herních
principů do neherního prostředí jako jsou webové stránky
orientované na zákazníky či mobilní aplikace. Jde o princip
odměňování uživatelů za různé akce, které provádí na webu.
Úřad vlády, RVVI, ministr pro vědu a inovace, GA ČR atd.
Jsou inovace, které z nejrůznějších důvodů nelze statisticky
uchopit a zachytit v tradičních indikátorech výzkumu a vývoje.
Průběžné hodnocení
Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu
a experimentálního vývoje OMEGA
Je proces hodnocení autorovy vědecké práce, výzkumu nebo
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Příjemci

Projekt Zefektivnění
Public-Private-People
Partnership
Rejstřík informací
o výsledcích
Řešitelé
Spill over
Spin off
Start up
Synergy effect
TAFTIE
Transport 2050
Uchazeči
Zákon č. 130/2002 Sb.
Výstup

Výsledek

Rámec

myšlenky jinými lidmi, kteří jsou experti ve stejné oblasti.
Uchazeči, v jejichž prospěch bylo poskytovatelem (TA ČR)
rozhodnuto o poskytnutí podpory.
Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI
a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné
správy v oblasti VaVaI. Projekt je spolufinancován z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Je způsob spolupráce mezi soukromými a státními organizacemi
za účelem poskytování sociálních a ekonomických služeb.
Část informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací, ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích
projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů
podporovaných z veřejných prostředků.
Fyzické osoby uvedené v návrhu projektu odpovědné uchazeči za
celkovou úroveň návrhu projektu.
“Pozitivní efekt přelévání” nastává tehdy, když činnost jednoho
subjektu přináší prospěch jinému, přičemž jej tento nemusí
hradit.
Spin-off je firma, která využívá hmotného či nehmotného majetku
jiného právního subjektu k zahájení svého podnikání .
nově zakládaná firma či firma s krátkou historií
Situace, kdy výsledný účinek současně působících složek je větší
než souhrn účinků jednotlivých složek (1+1>2).
The European Network of Innovation Agencies
Plán pro zvýšení mobility a prohloubení integrace dopravních sítí
v EU
Uchazeči, kteří jsou s poskytovatelem (TA ČR) ve vztahu při
podávání návrhu projektu.
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Výstupy jsou přímým následkem činností uskutečněných v rámci
projektu. Podávají zprávu o tom, jaké jsou hlavní produkty či
služby projektu. Neslouží pro kvalitativní posouzení výsledků
projektu.
Výsledky jsou přímé důsledky projektu a implementace výstupů.
Změny a účinky, které nastanou v důsledku této implementace,
by mělo být možné vyhodnotit a kvantifikovat. Na rozdíl od
výstupů projektu obsahují výsledky projektu měřitelnou hodnotu
a slouží ke kvalitativnímu posouzení projektu.
Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední
věstník Evropské unie C 198, 27. června 2014
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1.4 Členění evaluační zprávy
Tato evaluační zpráva je členěna na čtyři části.


Část A – Manažerské shrnutí

První část A prezentuje ve zkrácené formě klíčové nálezy interim evaluace. Součástí je stručný
přehled naplnění cílů interim evaluace, totiž zjištění 1. co v programu OMEGA funguje a 2. co
v programu OMEGA nefunguje a jak to změnit. Tato část dále shrnuje v souladu s využitou
metodikou evaluace doporučení a dává je na vědomí příslušným adresátům – cílovým skupinám:
partnerům v národním systému VaV, zástupcům resortů, koncepčním a řídícím orgánům TA ČR,
manažerkám a manažerům programu, členkám a členům odborných hodnotících orgánů programu
OMEGA a uchazečkám a uchazečům o podporu z programu OMEGA. Toto manažerské shrnutí by
mělo být čteno vždy v kontextu celé studie, a to jako jeho nedílná součást.


Část B – Koncepční část

Část B předkládá čtenáři východiska a zadání evaluační studie. Obsažena je stručná charakteristika
evaluovaného programu. Specifikovány jsou cíle evaluace a dílčí výzkumné otázky. Podrobněji jsou
vysvětleny použité metodologie a výzkumné instrumenty. V přehledové tabulce je vysvětleno, jaký
výzkumný instrument přispěje k odpovědi na stanovenou výzkumnou otázku. Charakterizovány
jsou i cílové skupiny, které mohou mít z výsledků evaluace užitek. Představení užité metodologie
a výčet a zdůvodnění použitých výzkumných instrumentů koncepční část završují.


Část C – Interpretační část

Interpretační část C přináší syntézu získaných informací z využitých výzkumných instrumentů.
Na základě výsledků evaluačních aktivit jsou ke každé zkoumané oblasti navržena opatření pro
zvýšení Relevance programu (Děláme správnou věc?) a Efektivity programu (Děláme věc správně
a hospodárně?). Reflexe evaluace tuto část i samotné průběžné hodnocení programu OMEGA
zakončují.


Část D – Literatura a přílohy

Část D obsahuje seznam použité literatury a přílohy. V nich se nacházejí dílčí výstupy všech užitých
výzkumných instrumentů, tedy analýzy statistických dat programu, skupinových diskusí, rešerší,
dotazníkových šetření a rozhovorů. U každého výzkumného instrumentu je znázorněna skladba
respondentů nebo původ dat, jeho podrobné vyhodnocení a shrnutí dílčích závěrů.

Záměrem autorů bylo co nejvíce používat genderově senzitivní jazyk a tam, kde je to možné, vyvarovat
se generického maskulina. Je-li jej užito, pak pro větší přehlednost nebo srozumitelnost textu. Tato
studie neprošla externí jazykovou korekturou.
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A. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
2 KONTEXT
Hlavním důvodem interim evaluace je ověření, zda a jak je dosahováno výsledků programu a ověření
toho, zda původní cíle jsou stále relevantní. Interim (průběžná) evaluace tedy bývá zaměřena na
posouzení relevance programu a efektivity procesů. Toto manažerské shrnutí obsahuje přehled
hlavních zjištění a doporučení, je obsahově samostatné, avšak mělo by být čteno vždy v kontextu celé
studie.
Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje byl
schválen usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 56. Program OMEGA1 je zaměřen na podporu
projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve společenských a humanitních vědách,
jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel
České republiky. První veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu OMEGA byla
vyhlášena dne 20. července 2011, druhá veřejná soutěž dne 16. ledna 2013.
Při přípravě programu OMEGA nebylo obvyklé zpracovávat logický rámec programu či provádět
komplexní ex ante analýzy. K dispozici byly dílčí analýzy týkající se různých socioekonomických
problémů, vývoje společnosti, atd., které byly zpracovány příslušnými výzkumnými organizacemi,
institucemi, které se výzkumem socioekonomických a společenských problémů v ČR zabývaly
a zabývají, např. sociologický ústav, vysoké školy, atd.
Cíle programu OMEGA ani program jako takový nebyly zasazeny do širšího kontextu národních politik.
Cíle programu a informace o předpokládatném způsobu jejich dosažení jsou velmi obecné. Nebyla
zpracována počáteční data, která by umožnila zhodnotit splnění specifických cílů, ani stanoveny
výkonnostní metriky. K dispozici jsou jen lehce dostupné běžné indikátory, které hodnotí především
počty výstupů. Relevantní a měřitelné indikátory vhodné pro společenskovědní výzkum se při
přípravě programu nepodařilo nalézt.

1

Viz Příloha č. 11. Program OMEGA
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3 PŘEHLED HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ
Následující přehled předkládá v souladu s cíli evaluace v rámci deseti oblastí zjištění: 1. co v programu
OMEGA funguje (+) a 2. co v programu OMEGA nefunguje a jak to změnit (-).

3.1 Tematické zaměření programu


Tematické zaměření programu je široké a stále aktuální, ovšem nedostatečné v případě, že
by měl řešit témata budoucnosti v kontextu výzev 21. století a naplňovat relevantní
priority aktuálních národních a resortních strategických dokumentů.

+

Mezi hlavní zjištění v této oblasti patří skutečnost, že existence programu na podporu
společenských a humanitních věd je hodnocena kladně a že tematické nastavení programu je stále
aktuální a široké. Největší měrou jsou naplňovány dílčí cíle zaměřené na zefektivnění veřejné
politiky (42 projektů) a na udržitelný rozvoj společnosti a životního prostředí (29 projektů). Jako
pozitivní je hodnocena možnost formulace jednotlivých výzkumných témat samotnými
výzkumnými týmy (formou bottom up).

-

Tematické zaměření programu není vhodné pro možnost řešení všech témat v kontextu tzv. výzev
21. století, pro naplňování všech priorit aktuálních národních a resortních strategických
dokumentů a pro čerpání inovačního potenciálu všech společenských a humanitních disciplín.
V programu OEMGA je doposud minimálně naplňovány specifické cíle zaměřené na české veřejné
zájmy (specifický cíl č. 2, 6 projektů), predikce ekonomického vývoje (specifický cíl č. 6, 4
projekty) a demografický vývoj (specifický cíl č. 8, 5 projektů). Je nutné nalézt synergii mezi
výzkumem základním a aplikovaným, neboť prohloubené poznání jevů může mít praktický
a pozitivní dopad na socioekonomickou realitu. Proto je vhodná užší spolupráce mezi
poskytovateli podpory (GA ČR a TA ČR). V případě společenských a humanitních věd by bylo
dobré spíše než o aplikovaném výzkumu i hovořit o výzkumu vedoucí k inovacím s pozitivním
dopadem na sociální realitu. V tomto kontextu hraje významnou úlohu propojování výzkumu
technického s netechnickým. Pro zvýšení účinků inovačního potenciálu společenských
a humanitních věd by bylo dobré program OMEGA tematicky upřesnit, rozšířit anebo vyvinout
program nový tak, aby umožňoval 1.) řešení výzev 21. století, 2.) podpořil synergii základního a
aplikovaného výzkumu a 3.) podpořil propojení technického a netechnického výzkumu.
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3.2 Zapojení výzkumných oborů


Do programu se zapojují především obory z oblasti Ekonomie a Řízení, správy a
administrace, i obory mimo společenské a humanitní vědy. Program ale neoslovuje celé
spektrum společenských a humanitních věd.

+

AE – Řízení, správa a administrativa a AH – Ekonomie jsou disciplíny, které program OMEGA
podporuje v rámci prvních dvou veřejných soutěží nejvíce. Do řešení témat formulovaných
programem OMEGA se zapojují i další vědní obory mimo obory společenských a humanitních věd
(např. Informatika a aplikovaná statistika aj.), což je v rámci čerpání inovačního potenciálu
spoelčenskýc ha humanitních věd označováno jako pozitivní.

-

Program OMEGA neoslovuje celé spektrum společenských a humanitních věd a tím je zaměřen na
čerpání inovačního potenciálu pouze některých z nich. Nezapojují se např. AB – Dějiny, AC –
Archeologie, antropologie, etnologie, AF – Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi, AI –
Jazykověda, AJ – Písemnictví, masmédia, audiovize a další. V textu programu, který se obrací na
„aplikované společenské vědy“, by měly být explicitně zmíněny i vědy humanitní. Bylo by dobré
akcentovat buď v programu, nebo v poslední veřejné soutěži důležitost interdisciplinární
spolupráce nejen mezi obory společenských a humanitních věd, ale i s obory technickými
a přírodními (synergie technického a netechnického výzkumu), neboť teprve v takových
projektech mohou některé společenské a humanitní obory plně dojít k aplikačnímu využití jejich
inovačního potenciálu. Míra interdisciplinarity ale nesmí být hodnotícím kritériem, je pouze
prostředkem k dosažení určitého cíle. Potřebné je podporovat kulturu spolupráce a sdílení dat.

3.3 Realizace politik


Resortní a národní strategické dokumenty, resp. jejich priority, mohou být programem
naplňovány, neboť to umožňuje šíře jeho temativkého zaměření a možnosti formulace
výzkumných témat formou bottom up. Naplňování priorit je nicméně omezeno na platné
specifické cíle programu a na dosahování a využívání uznávaných výsledků programu.

+

Resortní a národní strategické dokumenty mohou být z části naplňovány programem OMEGA,
neboť to jeho současné nastavení v zásadě umožňuje. Program OMEGA také umožňuje formulaci
výzkumných projektů samotnými výzkumnými týmy (formou bottom up), čímž dává příležitost
pro naplnění priorit národních a resortních strategických dokumentů či k jejich evaluaci. Poslední
veřejná soutěž nabízí seznam cílů VaVaI, které je možné programem OMEGA naplňovat a které
jsou zároveň podporou k implementaci národních anebo resortních priorit. Naplnění priorit
národních anebo resortních strategických dokumentů může probíhat prostřednictvím naplňování
cílů VaVaI, ke kterým byly priority těchto dokumentů navázány.
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-

Formulace výzkumného tématu zaměřeného na naplnění určité priority národních nebo
resortních strategických dokumentů je omezena platným zněním specifických cílů programu
OMEGA, neboť návrh projektu se musí hlásit k naplnění nejméně jednoho specifického cíle.
Omezení v realizaci politik je dále dáno podmínkami uznávání výsledků podpořených projektů dle
RIV a problémy v jejich dosahování a využívání. Změnou formulace cílů nebo explicitním
zaměřením programu OMEGA na naplňování jednoho nebo více národních a resortních
strategických dokumentů by jejich implementaci a evaluaci usnadnilo. Rovněž změna definice
uznávaných typů výsledku dle RIV by byla pro naplňování politik přínosná. V rámci šířce
a komplexnosti výzkumných témat národních a resortních strategických dokumentů je účelné
vyhlašovat veřejné soutěže tematicky zaměřené s jasně definovaným zamýšleným dopadem.

3.4 Národní priority orientovaného výzkumu


Program OMEGA přispívá především k naplňování priority 4 – Sociální a kulturní výzvy
(veřejná politika a správa) a priority 3 – Prostředí pro kvalitní život (životní prostředí a
zdraví). V rámci programu OMEGA není naplňováno celkem 18 cílů NPOV z prioritní osy 3 –
Prostředí pro kvalitní život a 12 cílů NPOV z prioritní osy 4 – Sociální a kulturní výzvy
(např. i včetně cíle VaVaI Zlepšení reprodukčního potenciálu populace zvýšením hodnoty
rodiny ve společnosti a zefektivněním podpory porodnosti nebo Filosofická a sociologická
reflexe vlivu médií na proměnu lidského života a formování společnosti a další). Stejně tak
program OMEGA nepřispívá k naplňování PO 5 – Zdravá populace.

+

K naplňování až 24 cílů zastoupených ve 3 prioritních osách NPOV přispívají dosud podpořené
projekty programu OMEGA. Především pak prioritní osu 4 – Sociální a kulturní výzvy (podpořeno
90 projektů, účelová podpora ve výši 161,2 mil. Kč) a prioritní osu 3 – Prostředí pro kvalitní život
(celkem podpořeno 34 projektů, účelová podpora ve výši 68,3 mil. Kč). Okrajově pak program
přispívá k řešení prioritní osy 1 – Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech
(podpořeny 4 projekty). Jednoznačně nejvíce naplňovaným cílem VaVaI je co do počtu
podpořených projektů je cíl VaVaI 4.2.2.1 Funkční a efektivní veřejné politiky a správa (50
projektů), druhým nejnaplňovanějším je cíl VaVaI 3.2.3.1 Životní prostředí a zdraví (8 projektů).

-

V rámci programu OMEGA není naplňováno žádným řešeným projektem celkem 12 cílů NPOV z
prioritní osy osy 4 – Sociální a kulturní výzvy a 18 cílů NPOV z prioritní 3 – Prostředí pro kvalitní
život. Stejně tak program OMEGA nepřispívá k naplňování prioritní osy 5 – Zdravá populace. Tím
nejsou naplňovány např. tyto cíle VaVaI: Zlepšení reprodukčního potenciálu populace zvýšením
hodnoty rodiny ve společnosti a zefektivněním podpory porodnosti; Legitimní sociálněekonomický systém; Analýza účinků vědění v sociálním systému ČR; Legitimní politický systém;
Nové efektivní postupy energetického využití odpadů s minimalizací negativních dopadů na ŽP aj.
Závěry interim evaluace prokazují, že program OMEGA, resp. výstupy předkládané společenskými
a humanitními vědami mají průřezový charakter a tak se mohou účastnit naplňování až 122 cílů
VaVaI z NPOV (z celkových 170) v rámci všech priorit NPOV.
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3.5 Implementace a management programu


Manažerky a manažeři programu jsou pozitivně hodnoceni v podpoře při administraci
projektu jak řešiteli, tak hodnotiteli návrhů projektů. Díky elektronizaci procesů dochází
postupně ke snižování administrativní zátěže, která je ale po zkušenostech z prvních dvou
VS respondenty vnímána jako vyšší ve srovnání s ostatními poskytovateli. Překážkou
v efektivitě programu je problémový informační systém a nedostatečné personální
obsazení. Zásadní překážku tvoří charakter a množství uznávaných výsledků dle RIV. Lze
zvýšit i PR aktivity programu v rámci komunikace s výzkumnou obcí i společností.

+

S pozitivní odezvou je hodnocena podpora ze strany manažerského týmu programu při
administraci a realizaci projektu, a to jak řešiteli, tak členy odborných poradních orgánů
programu OMEGA. Postupy procesního a administrativního charakteru byly od doby 1. veřejné
soutěže zefektivněny (již probíhají elektronickou formou). Způsob implementace programu
formou účelové podpory (a ne formou veřejné zakázky) je hodnocen kladně. Rovněž spoluúčast ve
výši 20 % lze hodnotit v rámci hospodárnosti jako motivační a efektivní. Na 90 % řešených
projektů programu OMEGA je nebo bude (dle vyjádření skupiny respondentů Řešitelé) navázána
další výzkumná aktivita. Výše nákladů na administraci programu OMEGA dosahuje přibližně 5
662 tis. Kč (bez personálních nákladů). To v současnosti představuje přibližně 1,47 % rozpočtu
celého programu.

-

Ze srovnání s programy jiných poskytovatelů vyplývá, že polovina respondentů považuje časovou
a administrativní náročnost ve všech fázích projektu u TA ČR za vyšší. Parametr programu, který
by mohl být eventuálně změněn, je maximální délka řešení projektů – v některých odůvodněných
případech by mohla být posunuta až na 4 roky. Za zásadní překážku efektivní implementace
programu lze označit charakter a množství uznávaných výsledků programu dle RIV. Především
dosažení výsledků typu N nebo H je často nerealistické, jak vzhledem k mylnému odhadu
řešitelského týmu výsledku dosáhnout, tak vzhledem ke změnám zájmu certifikačních autorit
výsledek využívat. Problematická je často i délka certifikačního procesu. Překážkou v efektivní
implementaci programu jsou časté změny požadavků kladené na řešitele ze strany poskytovatele
podpory (TA ČR). Problémem je i komunikace s dodavateli a správci informačního systému. Je
vhodné zlepšit komunikaci mezi jednotlivými složkami poskytovatele, a to jak mezi odděleními
kanceláře, tak mezi manažery programu a koncepčními a výkonnými orgány TA ČR. Efektivitě
programu by dále pomohly cílené vzdělávací aktivity směrem k řešitelům a hodnotitelům. Dále
rozvoj PR aktivit programu (resp. komunikační strategie programu), a to jak směrem k
potenciálním řešitelům, tak ke společnosti.
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3.6 Metoda výběru projektů


Transparentnost hodnotícího procesu je vnímána respondenty jako vyšší ve srovnání
s ostatními poskytovateli podpory. Rovněž úroveň spolupráce manažerů programu
hodnotí členové odborných poradních orgánů programu OMEGA kladně. Je nutné
minimalizovat subjektivní hodnocení návrhů projektů v souvislosti s osobou nuchazeče a
tématem výzkumného projektu. Vzhledem k šíři zaměření programu je pro efektivnější
hodnotící proces vhodné vyhlašovat tematicky ucelené VS.

+

Jako vyšší ve srovnání s ostatními poskytovateli podpory je oběma skupinami dotazovaných
(Uchazeči i Řešiteli) vnímána transparentnost hodnotícího procesu. Od vyhlášení první a druhé
veřejné soutěže došlo ke snížení administrativní zátěže jak u uchazečů, tak u manažerů programu
díky elektronickému předávání dokumentů. Úroveň spolupráce manažerů programu hodnotí
členové odborných poradních orgánů programu OMEGA kladně. V rámci programu OMEGA
dosahují hodnocení kvality odborných posudků ve srovnání s jinými programy účelové podpory
TA ČR nejlepších výsledků.

-

Administrativní náročnost při podání přihlášky (Uchazeči) a realizaci projektu (Řešitelé) hodnotí
jako vyšší oproti ostatním poskytovatelům podpory. Manažeři programu by od členů odborných
poradních orgánů programu OMEGA uvítali včasnost dodání jejich výstupů. Hodnotitelé taktéž
upozorňují, že i přes veškerou snahu o objektivitu, je nemožné se subjektivnímu hodnocení zcela
vyhnout. Vzhledem k šíři zaměření programu se zdá být jako účelné vyhlašovat tematicky
zaměřené veřejné soutěže, aby byla kvalita a objektivita hodnotícího procesu zvýšena.

3.7 Uplatnění výsledků


Téměř 62% řešitelů uvádí, že výzkumné projekty přinesly výstupy aplikované v praxi. Dle
manažerů je míra uplatnění výsledků projektu cca 20 %, což je přikládáno
problematickému dosahování uznávaných výsledků dle RIV. Bylo zjištěno, že inovační
potenciál výzkumu společenských a humanitních věd, resp. uměnověd může být
podvazován nutností dosáhnout uznávaných výsledků z RIV. Namísto toho je nutné zvýšit
důraz na dosažení cíle a na dopady výzkumných projektů.

+

Existenci 3 a více osob, které mohou podat reference o praktickém využití podpořeného projektu,
uvedla více jak 1/3 respondentů z řad skupiny Řešitelé projektu (38 %). Celkem 62 %
respondentů ze stejné skupiny uvádí, že jejich projekty již přinesly výstupy aplikované v praxi.

-

Dle manažerů programu je míra uplatnění výsledků projektů odhadována na cca 20 %. Dosažení
uznávaných výsledků je často nereálné, zejména u výsledků typu Nmet (certifikované metodiky) a
H (výstupy legislativní a nelegislativní povahy). Příčinou může být buď vliv nedostatečné
komunikace mezi řešiteli a budoucími odběrateli nebo vliv změn „vlád a myšlení resortů“, které
proběhnou v průběhu řešení projektu. Samotné dosažení výsledku aplikovaného výzkumu
definovaného v RIV často nezaručuje jeho využitelnost. A naopak, jako užitečné výsledky jsou
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často označovány ty, které neodpovídají definici RIV. Uplatnění výsledků v praxi může významně
pomoci změna Metodiky hodnocení a RIV.

3.8 Typy uznávaných výsledků


Relativně nbezproblémově je dosahováno výsledků typu Nmap (specializované mapy) a R
(software), jako problémové lze označit výsledky H a Nmet. U kritérií splnění cílů programu
lze předpokládat jejich naplnění. Rovněž indikátory výsledků projektů jsou již téměř
naplněny. Program OMEGA generuje výsledky, který mají jiný charakter, než je uznáván
programem OMEGA a než je definován v RIV. Pro efektivnější využívání inovačního
potenciálu společenských a humanitních věd je nutné přistoupit ke změně metody
hodnocení a zaměřit se na motivaci k dosažení pozitivních účinků a dopadů projektů na
společenskou realitu, resp. programů.

+

Výsledky typu Nmap (specializované mapy) nejsou problémové v jejich dosahování. Jako relativně
bezproblémovou skupinu výsledků lze označit i výsledky druhu R (software). Mnohé užitečné
a aplikovatelné výsledky společenských a humanitních věd lze účinně využít i přesto, že
neodpovídají definici výsledků aplikovaného výzkumu v RIV. Indikátory výsledků projektů jsou již
po první soutěži u většiny druhů téměř naplněny. V rámci naplňování kritérií splnění cílů
programu lze předpokládat jejich naplnění.

-

Program OMEGA přináší také řadu výsledků z RIV, které nejsou programem uznávány. Výstupy
(resp. výsledky) aplikovaného výzkumu společenských a humanitních věd mohou mít i jiný
charakter, než je uznáván programem OMEGA a než je definován v RIV. Kritéria naplnění cílů
programu neobsahují indikátory účinnosti nebo dopadů projektů, takové indikátory nebyly
stanoveny. Je nutné zabývat se zásadní reformou systému hodnocení projektů a programu, resp.
VaV v ČR, a zaměřit se na motivaci k dosažení cílů programu, účinků a dopadů projektů. Zůstane-li
v platnosti Metodika hodnocení a RIV se svým zaměřením na dosažení výsledku, je nutná změna
definic stávajících a formulace nových typů výsledků typických pro společenské humanitní vědy.
U výsledků typu Nmet a R není problém jejich dosažení, ale spíše využití pro zvýšení dopadů
projektu. Vzhledem k tomu, že u výsledků typu H nelze po jejich dosažení měnit jejich obsah
(například vlivem zásahů rozhodovacích orgánů veřejné správy při legislativním schvalovacím
procesu), je i jejich praktické využití problematické.

3.9 Spolupráce


Program OMEGA přispívá ke zvýšení spolupráce ve VaV nejčastěji mezi VO a orgány
veřejné správy, z toho nejčastěji s ministerstvy. Program OMEGA jen málo přispívá k
zapojování neziskového sektoru do výzkumných aktivit (zdravotnické, náboženské,
kulturní organizace a instituce a subjekty neinstitucionálního charakteru, subjekty pečující
o životní prostředí a sociální zařízení apod.). Využití služeb center transferu technologií a
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znalostí pro navázání výzkumných partnerství a uplatňování výsltupů projektů je téměř
nulové.
+

U programu OMEGA bylo zjištěno, že dle respondentů z řad skupiny Řešitelé přispívá ke zvýšení
výzkumné spolupráce nejčastěji mezi VO a orgány veřejné správy (nejvíce s ministerstvy), a to ve
všech fázích řešení projektů. Nejvíce pak ve fázi implementace výstupů (22% podíl ze všech
spoluprací na implementaci výstupu). Formou spolupráce, vyplývající přímo z návrhu projektu, je
řešeno 41 projektů. Celkem je v nich zapojeno 90 organizací.

-

Program OMEGA jen málo přispívá k zapojování neziskového sektoru do výzkumných aktivit
(zdravotnické, náboženské, kulturní organizace a instituce a subjekty neinstitucionálního charakteru, subjekty pečující o životní prostředí a sociální zařízení). Ve spolupráci s ministerstvy se
jeví jako problematické skutečné upotřebení poskytovaných výstupů z řad certifikovaných
metodik, nejčastěji pro jejich neupotřebitelnost, a to jak vlivem změny politického uspořádání, tak
nereálného odhadu výzkumného týmu takového výsledku dosáhnout. Využití služeb center
technologického transferu pro inovačně zaměřené projekty společenských a humanitních věd je
dle skupiny dotazovaných -Řešitelé téměř nulové. Zdá se jako účelné v rámci PR aktivit programu
OMEGA směrem k potenciálním uchazečům zdůrazňovat potřebnost zapojení neziskového
sektoru do inovačních aktivit společenských a humanitních věd. Potenciál pro zlepšení spočívá i
ve zvýšení participace segmentů společnosti (resp. jejich zastřešujících organizací, reprezentantů
nebo zástupců) na inovačních aktivitách společenských a humanitních věd a ve zvýšení zaměření
výzkumnic a výzkumníků na skutečné potřeby společnosti.

3.10 Aplikace výstupů a dopady projektů


Aplikace výsledků probíhá nejčastěji prostřednictvím osobních kontaktů a publikační
činností nebo integrací do vzdělávacích plánů. Masmédia a sociální sítě jsou pro šíření
výsledků využívány minimálně. Je potřeba podpořit virtuální i fyzickou infrastrukturu pro
společenské a humanitní vědy, intenzivnější zapojení neziskového sektoru, sběr a sdílení
dat a popularizaci a uznání inovačních přínosů těchto věd ve společnosti.

+

Lze konstatovat, že nejčastěji jsou výstupy programu OMEGA dle názoru skupiny Řešitelé šířeny
osobními kontakty s potenciálními uživateli výstupu (87 %). Téměř shodně využívaným
způsobem šíření výstupů je publikační činnost (84 %). Výsledky bývají ze 2/3 integrovány do
systému vzdělávání a pořádání různých konferencí, workshopů a výstav.

-

K diseminačním aktivitám je využíván maximálně z jedné třetiny neodborný tisk a z 10 % sociální
sítě a media dle vyjádření skupiny Řešitelé. Jednou ze skupin možných uživatelů výstupů jsou
neziskové organizace. Ty jsou však, jak v průběhu řešení, tak následného uplatňování výstupů
omezovány svými ekonomickými možnostmi (finanční spoluúčast apod.). Účinkům programu by
prospěly specifické projekty, které by se zaměřovaly na podporu inovačního ekosystému ve
společenských a humanitních vědách, resp. uměnovědách zaměřených na odpovídající
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infrastruktury pro výzkum orientovaný na uživatele (city lab, living lab); na vývoj nových
technologií pro sběr dat v kontextu nástupu mobilních platforem a sociálních sítí; na podporu
sdílení velkoobjemových dat a s tím spojenou případnou snahu o odstranění legislativních bariér;
na podporu platformy pro setkávání nabídky a poptávky po výstupech výzkumu se
socioekonomickým či uměleckým tématem; na aktivity spojené s popularizací vědy a výzkumu; na
podporu výzkumných týmů schopných obstát v evropském prostoru.

4 PŘEHLED HLAVNÍCH DOPORUČENÍ
Součástí metodiky TAFTIE, která byla použita pro tuto interim evaluaci, je i šíření získaných informací
relevantním zúčastněným partnerům v národním systému VaV. Tato kapitola shrnuje v souladu
s metodikou TAFTIE závěry hodnocení a dává je na vědomí příslušným adresátům – cílovým skupinám
evaluace: partnerům v národním systému VaV, zástupcům resortů, koncepčním a řídícím orgánům TA
ČR, manažerkám a manažerům programu, členkám a členům odborných hodnotících orgánů programu
OMEGA a uchazečkám a uchazečům o podporu z programu OMEGA.
Navržená opatření vycházejí výhradně z výstupů této interim evaluace. Snahou interního evaluačního
týmu bylo zachování maximální možné objektivity a nestrannosti, takže některá doporučení nemusejí
být v souladu s oficiálním stanoviskem TA ČR. Doporučení mohou sloužit jak pro relevantnější
a efektivnější nastavení poslední veřejné soutěže programu, tak jako podklad pro případný vývoj
programu navazujícího.

4.1 Partneři v systému VaV


RVVI

Relevantnějšímu a efektivnějšímu čerpání inovačního potenciálu společenských a humanitních věd
v rámci národního systému VaV by napomohlo přijmutí následujících opatření:






Spíše než o „aplikovaném výzkumu společenských a humanitních věd“ je příznačnější hovořit o
„výzkumu společenských a humanitních věd vedoucí k inovacím a pozitivnímu dopadu na sociální
realitu“. V této souvislosti je potřeba podpořit synergii mezi základním a aplikovaným výzkumem
společenských a humanitních věd, resp. technického a netechnického výzkumu.
Zasadit se o změnu přístupu k metodě hodnocení, která bude spočívat v koncentraci na hodnocení
kvality a dopadů projektů, resp. programů na podporu společenských a humanitních věd, a to
např. systémem peer review (za využití definované hodnotící škály) s případným
spoluhodnocením zástupci zainteresovaných subjektů na programu.
V návaznosti na změnu metody hodnocení odpovídajícím způsobem využít RIV. Bylo zjištěno, že
inovační potenciál výzkumu společenských a humanitních věd, resp. uměnověd může být
podvazován nutností dosáhnout předem definovaného výsledku z RIV. Samotné dosažení
výsledku aplikovaného výzkumu definovaného v RIV často nezaručuje jeho využitelnost. A
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naopak, jako užitečné výsledky jsou často označovány ty, které neodpovídají definici RIV. RIV
navíc neobsahuje všechny výsledky, které by byly typické pro výstupy aplikačně zaměřeného
výzkumu společenských a humanitních věd.
Zabývat se optimalizací definic vědních oborů klasifikace CEP, především oborů A „společenské
vědy“ tak, aby tato definice umožnila mezinárodní srovnání prostřednictvím postupného
sbližování s novou verzí Frascati manuálu. Zároveň užívat název „společenské a humanitní vědy“
pro oslovování širšího spektra oborů, a tím přispět k jejich vyššímu zviditelnění a motivaci
k inovačním aktivitám.
Zahájit diskuse s partnery národního systému VaV, se zástupci resortů, výzkumných organizací,
vysokých škol (včetně uměleckých) a univerzit a se zástupci veřejné i soukromé sféry o národní
strategické vizi a koordinované účelové podpoře výzkumu ve společenských a humanitních
vědách, resp. umění včetně úlohy interdisciplinárních projektů s vědami technickými a
přírodními.
Zvážit reflexi cílů VaVaI z NPOV tak, aby odrážely témata výzev, které stojí před českou
společností v kontextu 21. století a případně se zabývat jejich strategickou redukcí (v současnosti
170 cílu VaVaI).
Zahrnout do formulace strategické podpory transferu technologií a znalostí i oblast využívání
vědomostí, dovedností nebo technologií vyplývajících ze všech oblastí umění a výzkumu ve
společenských a humanitních vědách. Podporovat transfer znalostí mezi výzkumnými týmy jak
z důvodu výměny nebo sdílení informací či dat, tak pro nalezení partnerů pro inovační aktivity.
Definovat a zmapovat aplikační sféru společenských a humanitních věd, resp. uměnověd jakožto
uživatele výstupů výzkumných projektů s cílem přijetí na míru šitých opatření pro podporu jejich
zapojení do inovačního systému země (zejm. neziskové organizace, zástupce různých segmentů
společnosti, územně samosprávné celky, další organizace veřejné i soukromé správy, kulturní
instituce atp.).
Zasadit se o podporu virtuální infrastruktury pro společenské a humanitní vědy, zejména databází
a nástrojů pro spolupráci výzkumnic a výzkumníků při jejich sdílení a využívání. Podpořit s tím
spojené případné odstranění legislativních bariér.
Aktivovat inovační potenciál ve společenských a humanitních vědách, resp. uměnovědách
zaměřením se na podporu odpovídající hmotné infrastruktury a metod pro výzkum orientovaný
na uživatele (City Lab, Living Lab), a podporou souvisejících výzkumných metod (experimentální
a behaviorální přístupy, Research by Design, Design Thinking, Systems Thinking, sociokulturní
výzkum v jeho živé podobě, akční výzkum, komunální informatika, participativní design apod.).
Poskytování výzkumných služeb společenskými a humanitními obory je stěžejní pro rozvoj
podnikatelského prostředí, etablování nových trhů v rámci kulturních a kreativních odvětví
digitalizaci nebo pro implementaci a evaluaci celé řady národních a resortních strategických
dokumentů, včetně Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti.
Nalézt způsob zajištění odpovídajících zdrojů pro případný navazující program na podporu
inovačního potenciálu společenských a humanitních věd. Jedním z vodítek pro stanovení výše
alokace zdrojů (ne však jediným) může být příklad komplementárního programu NAKI II
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Ministerstva kultury ČR2. Tento program naplňuje 5 cílů VaVaI z NPOV z prioritní oblasti 43 a na
celou dobu svého trvání (2016 – 2022) je určeno 2,857 mld. Kč: „Celkové výdaje za dobu trvání
Programu v letech 2016 až 2022 se předpokládají ve výši cca 2 857 mil. Kč. Podpora ze státního
rozpočtu bude poskytována až ve výši 100 % způsobilých nákladů projektu.“4. Dle zjištění této
evaluační studie mohou společenské a humanitní vědy svými inovačními aktivitami
spolunaplňovat až 122 cílů VaVaI z NPOV včetně priorit 36 národních a resortních strategických
dokumentů5.


Národní poskytovatelé podpory

Relevantnějšímu a efektivnějšímu využití inovačního potenciálu společenských a humanitních věd by
napomohlo přijmutí následujících opatření:
Zahájit diskuse s poskytovateli účelové podpory pro koordinaci strategického zaměření podpory
společenských a humanitních věd, resp. věd o umění.
Najít způsob podproy synergie mezi základnímo a aplikovaným výzkumem ve společenských a
humanitních vědách.
Najít shodu mezi národními poskytovateli účelové podpory VaV na podmínkách podpory za
účelem dosažení koordinované komunikace s výzkumnou obcí.
Najít shodu mezi národními poskytovateli účelové podpory VaV na způsobu hodnocení kvality
výzkumu za účelem zvýšení účinků a dopadů výzkumných projektů společenských
a humanitních věd.






4.2 Resorty ČR
Relevantnější a efektivnější realizaci programu OMEGA a k vyšší podpoře implementace priorit
národních a resortních strategických dokumentů by napomohlo přijmutí následujících opatření:



RESORTY ČR
Aplikovaný společenskovědní a humanitní výzkum je nezbytný pro úspěšnou realizaci
národních a resortních strategických dokumentů (včetně schválené Strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti ČR). Obory společenských a humanitních věd mohou přispět nejen

2Program

na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016

až 2022.
3.2.1 Znalosti historie jako předpoklad uchovávání a pěstování národní, regionální a lokální identity, paměti
a tradice v národním kontextu; 3.2.2 Zkoumání jazyka a literatury jako nástrojů pro uchovávání identity; 3.2.3
Tvořivá historická a teoretická reflexe umělecké tvorby; 3.3.1 Aktivní ochrana kulturního dědictví; 3.3.2 Recepce
kulturního dědictví jako prostředku národního sebeuvědomění a státní reprezentace.
3

Zdroj: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na
léta 2016 až 2022 (NAKI II). Kap. 7. Celkové výdaje na Program, s. 4.
4

5

Viz Příloha č. 7. Navázání priorit národních a resortních strategií na cíle VaVaI z NPOV.
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k tvorbě těchto dokumentů (evidence based) ale i při jejich implementaci a vyhodnocování jejich
dopadů.
Do přípravného procesu vývoje podpůrných programů nadále zapojovat zástupce resortů pro
zjištění společenské objednávky výzkumu a pro koordinaci účelové podpory národních
poskytovatelů.
Jako spojovací článek mezi prioritami národních a resortních strategických dokumentů
a programy TA ČR lze využívat cíle VaVaI z NPOV, na které budou jednotlivé priority politik
odkazovat.
Najít způsob užší komunikace mezi řešiteli výzkumných projektů a zástupci resortů pro podporu
dosažení a využívání výsledků typu N a H, a to především za účelem zvýšení realistického
odhadu řešitelů výsledku dosáhnout, i pro stálost vyjádřeného zájmu o výsledek během doby
řešení projektu.







4.3 TA ČR
Relevantnější a efektivnější realizaci programu na podporu společenských a humanitních věd by
napomohlo přijetí následujících opatření:





6

Výzkumná rada a předsednictvo TAČR
Při čerpání inovačního potenciálu společenských a humanitních věd může vyvstat problém v
samotné definici „průmyslového výzkumu“ (industrial research) dle Rámce6. Bylo by vhodné
v programech účelové podpory společenských a humanitních věd hovořit namísto
o „inovovaných výrobcích“ o „inovovaných produktech“, kam lze zařadit např. i služby a další
nehmotné inovace. Využití této legislativní zkratky by zmenšilo možné pochybnosti výzkumné
obce v zapojování do inovačních aktivit.
Započít vývoj nového navazujícího a) programu, b) programu s podprogramy nebo c) několika
programů zaměřených na podporu inovačního potenciálu společenských a humanitních věd
s ohledem na naplňování priorit aktuálních národních a resortních strategických dokumentů a
na témata socioekonomických výzev v kontextu 21. století zjištěných v rámci této evaluace:
1. INKLUZE: Zvýšení kvality života člověka v důsledku rozvoje sociální inkluze
2. ZDRAVÍ: Zvýšení kvality života člověka v důsledku prevence onemocnění a zajištění a
udržení jeho mentálního a fyzického zdraví
3. MÉDIA A ICT: Využití nových technologií a ICT pro zvyšování kvality života a jejich
reflexe ve společnosti
4. GENERACE BUDOUCÍ I STÁRNOUCÍ: Adaptace české společnosti na výzvy spojené
s atomizací žití a se stárnutím populace v České republice

Resp. Nařízení Komise č. 651/2014 (bloková výjimka).
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5. PRÁCE: Poznání a řešení výzev dynamicky měnícího se světa práce, včetně
souvisejících problémů při řešení zaměstnanosti a kvality pracovního života
6. REGIONÁLNÍ KONVERGENCE: Omezování výrazných regionálních disparit
a dichotomie měst a venkova pro vyvážený socioekonomický rozvoj
7. ROZVOJ KRAJINY: Udržitelný rozvoj kulturní krajiny – tedy krajiny lesohospodářské,
zemědělské, těžební a sídelní – v kontextu rozvoje hospodářských, environmentálních
a sociálních zájmů
8. URBANISMUS: Zvýšení kvality života v obcích ČR prostřednictvím komplexního
urbánního rozvoje za využití místně příslušných materiálních i nemateriálních zdrojů
9. MOBILITA: Zajištění dopravní dostupnosti, bezpečnosti a mobility pro zvyšování
kvality života společnosti a konkurenceschopnosti
10. VZDĚLÁVÁNÍ: Optimalizace vzdělávacího systému a infrastruktury v kontextu nových
potřeb rozvoje lidského kapitálu
11. KOMPETENCE: Optimalizace obsahu a metod vzdělávání v kontextu nových výzev 21.
století
12. KULTURNÍ A KREATIVNÍ ODVĚTVÍ: Mapování a využívání kreativního a inovačního
potenciálu kulturních a kreativních odvětví pro socioekonomický rozvoj a
konkurenceschopnost
13. PROSTŘEDÍ PRO PODNIKÁNÍ: Systémová podpora příznivého operačního prostředí
pro rozvoj podnikání a konkurenceschopnost
14. NEHMOTNÉ ZDROJE PRO INOVACE: Využití kulturních zdrojů a tvůrčích aktivit
včetně designu a živého umění pro inovace, pro zvýšení kvality života společnosti a
pro posílení konkurenceschopnosti
15. VĚDA, VÝZKUM A VÝVOJ, INOVACE: Zlepšení podmínek v oblasti vědy, výzkumu a
inovací a v transferu technologií a znalostí v kontextu strategického zaměření
výzkumných potřeb
16. TVORBA POLITIK: Zvyšování efektivnosti působení veřejných politik v ČR na všech
úrovních zaváděním nových metod jejich tvorby a hodnocení
17. EVROPSKÁ INTEGRACE: Posílení pozice ČR v kontextu probíhajícího evropského
integračního procesu
18. STÁTNÍ SPRÁVA: Rozvoj moderních systémů státní správy pro zvyšování
produktivity služeb orientovaných na občana a pro snižování administrativní zátěže
19. DIGITALIZACE, INFORMACE A DATA: Vývoj nových metod a systémů pro zpracování,
analýzu a bezpečné využívání a sdílení informací a dat veřejného, soukromého a
neziskového sektoru
Zahájit diskuse se zástupci resortů o koordinaci a vymezení podpory aplikovaného výzkumu
společenských a humanitních věd v rámci programů účelové podpory (OMEGA) a veřejných
zakázek (BETA), resp. v kontextu podpory státní správy a samosprávy na straně jedné a dalších
organizací veřejného i soukromého sektoru na straně druhé.
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Programy účelové podpory vyvíjet tak, aby společenským a humanitním vědám, resp.
uměnovědám lépe umožňovaly využívat jejich typických výzkumných metod s odpovídajícími
výstupy (výsledky), a tím podpořit přečerpávání jejich inovačního potenciálu do společnosti.
Programy účelové podpory (nejen) společenských a humanitních věd připravovat tak, aby byly v
synergii s programy podpory základního výzkumu.
V rámci účelové podpory se zaměřit především na výzkum zaměřený na cíl ("goal-oriented") a
na výzkum vedoucí k inovacím. Odpovídajícím způsobem motivovat řešitele k dosažení cílů a
dopadů projektu, namísto naplnění definice výstupu (resp. výsledku).
Aktivovat zapojení neziskového sektoru, resp. institucionalizovaných zástupců všech
relevantních segmentů společnosti (mladé lidi, seniory, tělesně znevýhodněné, ženy, publikum v
kulturních zařízeních, zaměstnance, cizince, občany, LGBT komunitu, sociálně vyloučené
skupiny, pacienty, drogově závislé apod.) do řešení socioekonomických výzev.
Využít existujícího příkladu zapojení územně samosprávného celku do projektu podpořeného
programem OMEGA, a tuto spolupráci šířit jako příklad dobré praxe.
Kromě striktního zaměření výzkumu, vyplývajícího zejména z celospolečenských výzev, je také
možné v jednotlivých oblastech část prostředků programu alokovat na tzv. divokou kartu, kdy si
výzkumnice a výzkumníci sami stanovují cíl aplikovaného výzkumu bez dalších omezení.
Přijmout komunikační strategii programu, jejíž součástí budou opatření k motivaci potenciálních
řešitelek a řešitelů projektů z řad všech oborů společenských a humanitních věd k zapojení se do
výzkumu. Jako další součást komunikační strategie motivovat zástupkyně a zástupce
technických a přírodních věd k zapojování do řešení socioekonomických témat. Intenzivněji
využívat možností PR programu jak směrem k potenciálním i stávajícím řešitelům, tak do
společnosti (prezentace přínosů společenských a humanitních věd, poradenská centra, webová
platforma pro síťování, diskusní fóra, platformy pro setkávání nabídky a poptávky po výstupech
výzkumu a další komunikační nástroje).
Jako spojovací článek mezi prioritami národních a resortních strategických dokumentů
a programy TA ČR využívat cíle VaVaI z NPOV, na které budou priority jednotlivých politik
odkazovat.
V případě podpory „nadčasových a vizionářských“ projektů lze uvažovat o možnosti prodloužení
max. doby řešení projektu až na 4 roky, a to v návaznosti na jejich zaměření, typologii a
společenskou objednávku.
Zlepšit výměnu informací a komunikaci v TA ČR horizontálně i vertikálně, tedy mezi odděleními
poskytovatele i mezi manažery programu a koncepčními a výkonnými orgány TA ČR pro
efektivnější transfer znalostí a zkušeností blízkých implementační praxi.
Pokračovat ve snahách o snižování administrativní zátěže poskytováním zpětné vazby orgánům
státní správy za účelem systémové změny nebo změny legislativních podmínek.
Vyvinout navazující program s tematicky ucelenými podprogramy (případně několik programů)
pro usnadnění hodnotícího procesu, kde se dají předpokládat konzistentní návrhy projektů co
do tématu, metody a zaměření dopadu.
Zasadit se o obhájení odpovídajících zdrojů pro navazující program. Jedním z vodítek pro
stanovení výše alokace zdrojů může být komplementární program NAKI II Ministerstva kultury
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ČR (Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní
identity na léta 2016 až 2022). Tento program naplňuje 5 cílů VaVaI z NPOV z prioritní oblasti
4): 3.2.1 Znalosti historie jako předpoklad uchovávání a pěstování národní, regionální a lokální
identity, paměti a tradice v národním kontextu; 3.2.2 Zkoumání jazyka a literatury jako nástrojů
pro uchovávání identity; 3.2.3 Tvořivá historická a teoretická reflexe umělecké tvorby; 3.3.1
Aktivní ochrana kulturního dědictví; 3.3.2 Recepce kulturního dědictví jako prostředku
národního sebeuvědomění a státní reprezentace) a na celou dobu svého (2016 – 2022) je určeno
2,857 mld. Kč: „Celkové výdaje za dobu trvání Programu v letech 2016 až 2022 se předpokládají
ve výši cca 2 857 mil. Kč. Podpora ze státního rozpočtu bude poskytována až ve výši 100 %
způsobilých nákladů projektu.“ 7. Dle zjištění této evaluační studie mohou společenské a
humanitní vědy svými inovačními aktivitami spolunaplňovat až 122 cílů VaVaI z NPOV.


Členové odborných poradních orgánů programu OMEGA
 Je nutné docílit jednotného porozumění obsahu kritéria a jeho účelu.
 V rámci zvyšování objektivity hodnocení a nestrannosti mít na paměti možnost odmítnutí
hodnocení návrhu projektu z důvodu možné podjatosti.
 Oproti současnému stavu by hodnotitelky a hodnotitelé by měli být zpravodajem důsledněji
hodnoceni a měli by být za své hodnocení konfrontováni. Zpravodaj by měl dokázat
diametrálně rozdílná hodnocení návrhu projektu lépe vysvětlit.
 V rámci zamezení duplicit s ostatními poskytovateli, zejména s Ministerstvem kultury ČR
(Programu NAKI, resp. NAKI II), je nutné podrobněji nastavit kritéria jejich stanovování,
nevycházet tedy jen z názvu projektu a popisu klíčových aktivit apod. Do hodnocení návrhů
projektu v programu OMEGA se z tohoto důvodu doporučuje přidat kritérium „Míra
překryvu s cíli VaVaI z NPOV naplňované programem NAKI resp. NAKI II“.
 Členky a členové odborných poradních orgánů jsou žádáni o včasnost plnění povinností
v rámci hodnotícího procesu.



Kancelář TA ČR
 Změnit základní přístup k programu na podporu společenských a humanitních věd
spočívající v zaměření na cíl a dopady projektu.
 Vyhlašovat tematicky ucelené veřejné soutěže pro usnadnění hodnotícího procesu, kde se
dají předpokládat konzistentní návrhy projektů co do tématu, metody a zaměření na cíle
a dopad projektu.
 Navýšit počet administrativních pracovníků manažerského týmu tak, aby na jednoho
pracovníka připadla péče o max. 50 řešených projektů (nyní je stav cca 200 řešených
projektů na jednoho pracovníka).
 Zlepšit výměnu informací a komunikaci horizontálně i vertikálně, tedy mezi odděleními
TA ČR i mezi manažery programu a koncepčními a výkonnými orgány TA ČR.

Zdroj: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na
léta 2016 až 2022 (NAKI II). Kap. 7. Celkové výdaje na Program, s. 4.
7
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 Zavést možnost školení manažerů programu vycházející ze zahraničních dobrých praxí
způsobu implementace programu a správy podpořeného projektu (v kontextu platné
legislativy).
 Zajistit vyšší spolehlivost a funkčnost vnitřního informačního systému jak pro účely
managementu programu, tak pro účely hodnocení návrhů projektů.
 Bodované kritérium 1 Kapacity výzkumného týmu upravit v bodě, kde je předmětem
hodnocení „Přehled předchozích projektů aplikovaného výzkumu a vývoje ve stejném
oboru jako je navrhovaný projekt, kterého se členové týmu zúčastnili“. Toto kritérium může
znevýhodňovat týmy s mladými výzkumnicemi nebo výzkumníky, což je vnímáno jako
kontraproduktivní.
 Bodované kritérium 3 Existence významných tržních příležitostí a schopnost těchto
příležitostí využít změnit a hodnotit „Míru socioekonomického dopadu“, neboť společenské
a humanitní vědy přinášejí užitek i nepřímo (prostřednictvím netržních mechanismů).


OPHP
 Zajistit dostatek fundovaných zpravodajů v oblasti společenských a humanitních oborů a ty
odpovídajícím způsobem motivovat k dalšímu vzdělávání.
 Ve spolupráci s dalšími odděleními přijmout Komunikační strategii programu pro
intenzivnější výměnu informací mezi manažery programu a odbornými hodnotitelkami
a hodnotiteli včetně nabídky vzdělávacích aktivit.
 Zajistit, aby hodnotitelky a hodnotitelé jednotně porozuměli obsahu kritéria a jeho účelu.
 Kritéria je třeba nastavit tak, aby umožňovala maximální objektivitu hodnocení
a minimalizovala subjektivní pohled hodnotitelek a hodnotitelů.
 V rámci zvyšování objektivity hodnocení, nestrannosti a snižování podjatosti hodnotitelek
nebo hodnotitelů zvážit zavedení opatření jako např. anonymní hodnocení, genderově slepé
hodnocení nebo zdůrazňovat možnost odmítnutí hodnocení návrhu projektu nejen
z důvodů možné osobní podjatosti, tak i z názorové podjatosti.
 Oproti současnému stavu by hodnotitelky a hodnotitelé by měli být zpravodajem důsledněji
hodnoceni a měli by být za své hodnocení konfrontováni. Zpravodaj by měl dokázat
diametrálně rozdílná hodnocení návrhu projektu lépe vysvětlit.
 V ojedinělých případech výskytu posudků, které mají vzhledem k obsahu projektu nízkou
relevanci, obsahují expresivní výrazy nebo vykazují prvky nepříznivého postoje hodnotitele
vůči řešenému tématu či předkladateli projektu, je třeba přistoupit k vypracování posudku
jinou oponentkou nebo oponentem.
 Snížit časový tlak na hodnocení návrhů projektů jejich včasnějším předáním ke zpracování.
 Pro eliminaci duplicit v rámci projektů přihlášených do veřejné soutěže programu OMEGA
se doporučuje orientovat se dle zaměření projektu na naplňování uvedeného cíle VaVaI
z NPOV a míru překryvu zjišťovat v rámci hodnotícího procesu.
 V rámci zamezení duplicit s ostatními poskytovateli, zejména s Ministerstvem kultury ČR
(Programu NAKI, resp. NAKI II), je nutné nastavit podrobněji kritéria jejich stanovování,
nevycházet tedy jen z názvu projektu a popisu klíčových aktivit apod. Doporučuje se
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vzájemné informování poskytovatelů o možných duplicitách projektu. Do hodnocení návrhů
projektu v programu OMEGA se z tohoto důvodu doporučuje přidat kritérium „Míra
překryvu s cíli VaVaI z NPOV naplňované programem NAKI resp. NAKI II“.
 Motivovat jak členky a členy odborných poradních orgánů, tak řešitelky a řešitele k vyšší
ochotě spolupráce a ke včasnosti plnění povinností vyplývajících ze směrnic či smluvních
podmínek.


ORP
 Zasadit se o ustálení podmínek podpory přijaté od 1. veřejné soutěže stejně jako definice
pojmů a ponechat je konzistentní a neměnné, a to alespoň v periodě doby řešení projektu.
 Ve spolupráci s dalšími odděleními přijmout Komunikační strategii programu pro
intenzivnější výměnu informací mezi manažery programu a řešiteli včetně nabídky
vzdělávacích aktivit.



OVS
 V rámci poslední veřejné soutěže programu motivovat k zapojení do výzkumných projektů
vědní obory napříč společenskými a humanitními vědami tím, že budou v textu zadávací
dokumentace zmiňovány nejen společenské vědy, ale i vědy humanitní.
 V programu uvádět obecná kritéria hodnocení (nejvyšší společný jmenovatel), specifická
kritéria uvádět v zadávacích dokumentacích.
 Je vhodné najít informace, na jejichž základě bude poskytnuto poradenství uchazečkám či
uchazečům (i potenciálními) z řad neziskové sféry v kontextu nutnosti jejich spoluúčasti
(20 %) na projektu, a to např. komunikační strategií, možnostmi financování, pomoci při
nalezení partnera pro pokrytí spoluúčasti apod.
 Ve spolupráci s dalšími odděleními přijmout Komunikační strategii programu pro
intenzivnější výměnu informací mezi manažery programu a potenciálními uchazečkami
a uchazeči včetně nabídky vzdělávacích aktivit.



OSA
 Při vývoji nových programů sestavit evaluační rámec programu, ze kterého se odvíjí další
hodnocení programu
 Jako součást programu sestavit indikátorovou soustavu zaměřenou na dopady programu,
včetně definování indikátoru a způsobu získávání dat k jeho výpočtu.
 Po dohodě se zástupci resortů přiřadit k národním a resortním prioritám související cíl VaV
a umožnit naplnění tohoto cíle prostřednictvím programu OMEGA v rámci poslední veřejné
soutěže.
 Přijmutí Komunikační strategie programu – PR aktivity jak směrem k potenciálním
i současným řešitelům (výzkumnice a výzkumníci z řad společenských a humanitních věd,
resp. komplementárních oborů z řad technických a přírodních věd), tak směrem do
společnosti v rámci prezentace přínosů výzkumu společenských a humanitních věd.
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4.4 Uchazečky a uchazeči
Oproti předchozím veřejným soutěžím programu OMEGA došlo k těmto změnám ve způsobu podávání
návrhů projektů8:
 Způsob podávání návrhu projektu: návrh projektu bude podáván pouze elektronicky,
odpadá nutnost vytištění, svázání a podepsání návrhu projektu.
 Návrh projektu: elektronický, zjednodušení struktury návrhu projektu, odstranění
duplicitních bodů, automatické vyplňování dat o uchazečích na základě uvedení IČ z veřejně
dostupných registrů.
 Prokázání způsobilosti: prostřednictvím datové schránky dané uchazečky nebo uchazeče,
a to čestným prohlášením za uchazečky nebo uchazeče (nikoliv za členy statutárního
orgánu) a výpisem z Rejstříku trestů, nebo pomocí formuláře s potřebnými daty k obstarání
opisu ze strany TA ČR (tzn. zajištění autenticity prostřednictvím datové schránky).
 V případě nedodání kvalifikačních dokumentů je uchazečka nebo uchazeč vyzván/a
k nápravě spolu s informativním emailem zasílaným i kontaktní osobě hlavní uchazečky
nebo hlavního uchazeče (pouze v případě vyzvání dalšího účastníka).

K vyšší šanci na přijetí návrhu projektu k podpoře z programu OMEGA by napomohla reflexe
následujících závěrů interim evaluace:
 Je nutné vzít na vědomí, že v rámci programu OMEGA není možné poskytnout 100% výši
účelové podpory, ale pouze 80%.
 Často dochází k zaměňování pojmů veřejných a neveřejných zdrojů. Program OMEGA
umožňuje dofinancovávat část prostředků z ostatních veřejných zdrojů, např.
z institucionální podpory. (Takto nemohou ale konat např. o.p.s.)
 Manažeři programu si uvědomují specifika RIV a Metodiky hodnocení. Je nicméně důležité
přizpůsobit projekt uznávanému typu výsledků RIV.
o Je nutné klást pozornost na schopnost dosažení výsledků typu N nebo H. Často je
dosažení těchto výsledků nereálné. Je proto potřeba zvýšit komunikaci s orgánem
státní správy, pokud má být uživatelem výsledku (či certifikační autoritou), a to od
samého počátku přemýšlení o obsahu a cíli projektu. Tuto komunikaci je nutné
udržet i během řešení projektu, aby byla minimalizována ztráta zájmu o výsledek
např. vlivem personální obměny u odběratele.
o Dále je nutné vzít na vědomí, že výsledek typu V podléhá utajení dle zvláštního
právního předpisu (Zákon č. 397/2009 sb.)
 Je nutné klást vyšší pozornost na splnění formálních požadavků (např. se často vyskytovaly
chybně zařazené položky v návrhu rozpočtu atd.).
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 Dochází k nesprávnému pochopení logiky programu, pojmů, názvosloví, a také toho, co je
výsledkem projektu.
 Je nutné mít na zřeteli, že programy účelové podpory aplikovaného výzkumu jsou zaměřeny
na uplatnění výstupů projektu a pozitivní dopady ve společenské realitě. Výzkumné
projekty tak mívají odlišný charakter, než v případě např. grantů u výzkumu základního.
V tomto kontextu je potřeba se zaměřit již v samotném počátku přemýšlení o projektu na
způsob zajištění využívání výsledku a na způsob jeho šíření, resp. maximalizaci dopadů.
K hladkému průběhu řešení projektu podpořeného programem OMEGA by napomohla reflexe
následujících závěrů interim evaluace:
 Často dochází k zaměňování pojmů „dosažení výsledku“ (např. u výsledku typu Nmet nastává
jeho dosažení okamžikem udělení certifikace) a „realizace výsledku“ (např. u výsledku typu
Nmet nastává realizace okamžikem využití certifikované metodiky).
 Byl zjištěn slabý zájem ze strany řešitelek a řešitelů o další vzdělávání v kontextu specifik
programu OMEGA.
 U výsledků typu R je nutné usilovat o jejich kvalitu a návaznost na cíle projektu a jeho
dopady: např. „makro" nebo „provzorcovaný excelovský list“ neodpovídá nárokům na
kvalitní výsledek aplikovaného výzkumu. V případě výsledku Nmap by mělo být zásadní
podporovat původní mapová díla, tedy specializované mapy, soubory specializovaných
map, atlasy aj. Např. do GIS převedená databáze ČSÚ neodpovídá kvalitními výstupu
aplikovaného výzkumu. Vždy je potřebné tyto výsledky (např. R a Nmap) navázat na cíle
projektu, tedy na zamýšlenou pozitivní změnu sociální reality, tedy na konkrétní dopady, za
jejichž účelem byl projekt podpořen.
 Je potřeba zvýšit komunikaci s orgánem státní správy, pokud má být uživatelem výsledku,
a to od samého počátku přemýšlení o projektu. Tuto komunikaci je nutné udržet i během
řešení projektu, aby byla minimalizována ztráta zájmu o výsledek např. vlivem střídání vlád.
 Brát na vědomí, že program OMEGA je zaměřen aplikačně a že je určen na „posílení
výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto
aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich
obyvatel a vyvážený socioekonomický rozvoj společnosti“. Projekty tak musí být zaměřeny
na dosažení pozitivních změn ve společnosti. Z tohoto důvodu je v implementačním plánu
stěžejní způsob zajištění využívání výsledku a jeho šíření.
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B. KONCEPČNÍ ČÁST
5 ÚVOD
5.1 Základní charakteristika programu OMEGA
Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje byl
schválen usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 56. Program OMEGA9 je zaměřen na podporu
projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve společenských a humanitních vědách,
jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel
České republiky. První veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu OMEGA byla
vyhlášena dne 20. července 2011, druhá veřejná soutěž dne 16. ledna 2013.
Program je založen na interdisciplinárním přístupu a je určen pro celé spektrum vědeckých disciplín
v oblasti humanitních a společenských věd. Je zaměřen na získání nových poznatků, jež přispějí
k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti v kontextu
probíhající evropské integrace a světové globalizace.
Program reaguje na výzvy aplikovaného společenskovědního výzkumu identifikované v Prioritách
rozvoje české společnosti (priorita č. 8), které jsou součástí Priorit aplikovaného výzkumu, vývoje
a inovací ČR na léta 2009–2011 uvedených v Národní politice výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta
2009–201510. Výjimkou je průřezová oblast národní identity, která je podporována prostřednictvím
Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity („NAKI“) vyhlašovaného
Ministerstvem kultury ČR. Oba dva tyto programy byly zamýšlené jako vzájemně komplementární
s tím, že společně pokrývají celou oblast aplikovaného společenskovědního výzkumu a vývoje
reagujícího na potřeby socioekonomického rozvoje české společnosti. Program OMEGA nezahrnuje
(v souladu s reformou VaVaI) ani specifické oblasti výzkumu a vývoje, které byly řešeny
prostřednictvím účelové podpory Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany ČR.
Podkladem pro přípravu programu OMEGA byly informace od ústředních orgánů státní správy, které
před reformou výzkumu a vývoje z roku 2008 podporovaly ze svého rozpočtu společenskovědní
výzkum. Jedním z prioritních cílů reformy bylo soustředit výzkumná témata a poskytování finančních
prostředků z národních zdrojů pod jednoho poskytovatele, resp. do jednoho programu a zajistit tak
jejich provázanost a vyloučit duplicity.
Pro přípravu návrhu programu OMEGA byla ustavena pracovní skupina, která se ve spolupráci
s pracovníky TA ČR podílela na jeho přípravě. Pracovní skupina byla složena z uznávaných odborníků

9
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z oblasti humanitních a společenských věd, nominovaných z řad zástupců kompetenčně příslušných
správních úřadů a dalších odborných institucí a organizací včetně zástupců aplikační sféry. Během
tvorby návrhu programu OMEGA se uskutečnila tři společná jednání ustavené pracovní skupiny, dále
probíhaly konzultace elektronicky.
Při přípravě programu OMEGA nebylo obvyklé zpracovávat logický rámec programu či provádět
komplexní ex ante analýzy. K dispozici byly dílčí analýzy týkající se různých socioekonomických
problémů, vývoje společnosti, atd., které byly zpracovány příslušnými výzkumnými organizacemi,
institucemi, které se výzkumem socioekonomických a společenských problémů v ČR zabývaly
a zabývají, např. sociologický ústav, vysoké školy, atd.
Cíle programu OMEGA ani program jako takový nebyly zasazeny do širšího kontextu národních politik.
Cíle programu a informace o předpokládaném způsobu jejich dosažení jsou velmi obecné. Nebyla
zpracována počáteční data, která by umožnila zhodnotit splnění specifických cílů, ani stanoveny
výkonnostní metriky. K dispozici jsou jen lehce dostupné běžné indikátory, které hodnotí především
počty výstupů. Relevantní a měřitelné indikátory vhodné pro společenskovědní výzkum se při
přípravě programu nepodařilo nalézt.

5.2 Východiska a cíle interim evaluace
Technologická agentura České republiky se začala zabývat otázkou možné změny programu OMEGA
v průběhu druhé veřejné soutěže v prosinci roku 2013. Za tímto účelem byly v lednu následujícího
roku svolány skupinové diskuse s expertkami a experty. Na žádost RVVI a většiny zástupkyň a
zástupců resortů účastnících se skupinových diskusí došlo k rozsáhlé interim evaluaci programu
OMEGA. Evaluační aktivity přešly v průběhu roku 2014 pod Projekt Zefektivnění v rámci pilotního
ověřování metodiky TAFTIE.
Jak již bylo řečeno výše, při přípravě programu OMEGA nebylo obvyklé zpracovávat podklady
v podobě komplexní ex ante analýzy, ani zpracovávat počáteční data nebo kritéria, která by umožnila
zhodnotit program v jeho průběhu (interim) nebo po jeho skončení (ex post).
Východiska pro zahájení interim evaluace programu lze shrnout do následujících bodů:
VÝCHODISKA EVALUACE
a) Program OMEGA nedefinoval naplňování konkrétních cílů VaVaI z Národních priorit
orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje inovací (dále jen NPOV), neboť v době jeho
přijetí nebylo nutné tento požadavek splnit. Jak se ukázalo, některé cíle VaVaI z NPOV prioritní
oblasti 4 – Sociální a kulturní výzvy byly programem OMEGA naplňovány sporadicky nebo
nebyly naplňovány vůbec.
b) Program OMEGA by měl pokrývat potřeby a čerpat inovační potenciál všech společenských
a humanitních věd, avšak jak se ukázalo, některé obory společenských a humanitních věd jsou
programem OMEGA podpořeny sporadicky nebo nejsou podporovány vůbec.
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c) Pro realizaci a vyhodnocování Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (SMK) je nezbytný
kvalitní aplikovaný výzkum společenských a humanitních věd, který může být podporován
programem OMEGA. Z tohoto důvodu se jeví reflexe programu jako účelná.
d) Nové nastavení programu OMEGA by mělo být vyhodnoceno i v kontextu dalších resortních
politik tak, aby program reflektoval aktuální témata společenskovědního a humanitního
výzkumu a přispíval mj. k naplňování priorit aktuálních národních a resortních strategií.
Hlavním důvodem interim evaluace je ověření, zda a jak je dosahováno výsledků programu a ověření
toho, zda původní cíle jsou stále relevantní. Interim (průběžná) evaluace tedy bývá zaměřena na
posouzení relevance programu a efektivity procesů.
Cílem průběžné evaluace je tedy zjištění, zda a jak je nutné změnit nastavení programu OMEGA
(Relevance programu) a zda a jak je potřeba zlepšit způsob implementace programu (Efektivita
programu).
CÍLE EVALUACE
1. Zjištění, co v programu OMEGA funguje.
2. Zjištění, co v programu OMEGA nefunguje a jak to změnit.

5.3 Zkoumané oblasti a výzkumné otázky
Ze závěrů skupinových diskusí s expertkami a experty a v rámci přípravy evaluačních aktivit bylo
formulováno deset zkoumaných oblastí. Ke každé oblasti byla formulována dílčí výzkumná otázka.
Výzkumné otázky byly formulovány na základě referenčního evaluačního rámce TAFTIE11. Tato
průběžná evaluace tak podává odpověď na celkem deset dílčích výzkumných otázek v rámci Relevance
programu a Efektivity programu.
I.

Relevance programu

V rámci Relevance programu (tedy v rámci zjišťování, zda děláme správnou věc), dochází k ověřování
toho, jestli je zaměření programu OMEGA stále aktuální a zda tedy zůstává relevantním nástrojem
podpory výzkumu a inovací. V tomto kontextu bylo také zjišťováno, zda může program OMEGA lépe
čerpat inovační potenciál společenských a humanitních věd a zda může lépe přispívat k naplňování
národních a resortních strategických dokumentů.

Tabulka 1 Hlavní výzkumná otázka I
Hlavní výzkumná otázka I: Děláme správnou a potřebnou věc?

Zdroj: TECHNOPOLIS GROUP (2014): Evaluation Reference Model For TAFTIE’s Taskforce Benchmarking
Impact, Effectiveness and Efficiency of Innovation Instruments. Amsterdam.
11
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Oblast
I.
II.

Dílčí výzkumná otázka
Tematické zaměření
programu
Zapojení výzkumných oborů

III.

Realizace politik

IV.

Národní priority
orientovaného výzkumu

II.

1. Je tematické nastavení programu stále aktuální?
2. Může program OMEGA lépe aktivovat inovační
potenciál společenských a humanitních věd?
3. Může program OMEGA lépe přispívat k realizaci
národních a resortních strategických dokumentů?
4. Může program OMEGA lépe přispívat k naplňování
cílů VaVaI z NPOV?

Efektivita programu

V rámci Efektivity programu (tedy v rámci zjišťování, zda děláme věc správně a hospodárně) se
interim evaluace zaměřila na způsob vedení implementace a managementu programu (včetně metody
výběru projektů) a na míru uplatnění výstupů programu v praxi.

Tabulka 2 Hlavní výzkumná otázka II
Hlavní výzkumná otázka II: Děláme věc správně a hospodárně?
Oblast
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Implementace a
management programu
Metoda výběru projektů
Uplatnění výsledků
Typy uznávaných výsledků
Spolupráce
Aplikace výstupů a dopady
projektů

Dílčí výzkumná otázka
5. Jsou implementace a management programu OMEGA
vedeny efektivně?
6. Je metoda výběru projektů efektivní?
7. Generuje program OMEGA výsledky využívané
v praxi?
8. Jsou množství a typy uznávaných výsledků
vyhovující?
9. Přispívá program OMEGA k propojování výzkumných
organizací s uživateli výstupů?
10. Je možné zvýšit aplikovatelnost výstupů a dopadů?
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5.4 Cílové skupiny interim evaluace
Očekává se, že ze závěrů této interim evaluační zprávy mohou těžit všechny zúčastněné strany, jež
mají prospěch z programu OMEGA, kteří se účastní formulace jeho strategického zaměření a realizace
a které mají vliv na spoluutváření inovačního ekosystému země. Za tímto účelem byly identifikovány
čtyři cílové skupiny této evaluace, jejichž definice je znázorněna v tabulce níže.

Tabulka 3 Cílové skupiny interim evaluace
Definice cílové skupiny
Cílové skupiny

Výsledky evaluace mohou být cílovou skupinou využity z toho
důvodu, že:

1) Partneři v národním systému VaV

RVVI

je odborným a poradním orgánem vlády pro oblast výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací a jako taková má vliv na
podobu výzkumného a inovačního systému země včetně
Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací
a hodnocení výsledků ukončených programů (dále jen Metodika
hodnocení). (Viz Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace12).

Národní poskytovatelé podpory

jsou poskytovateli účelové podpory výzkumu podávaného (mj.)
společenskými a humanitními vědami, jejichž výstupy mohou být
převedeny do aplikací nebo jinak využity pro inovace
prostřednictvím výzkumu podporovaného TA ČR.

2) Resorty ČR
Ministerstva ČR

jsou gestory řady národních a resortních strategických
dokumentů, k jejichž naplňování a vyhodnocování může být
využit
aplikovaný
výzkum
podávaný
společenskými
a humanitními vědami formou účelové podpory.

3) TA ČR
Výzkumná rada TA ČR

Předsednictvo TA ČR

předkládá předsednictvu TA ČR návrhy a požadavky na nové
programy a tím má vliv na koncepční zasazení výzkumných témat
společenských a humanitních věd do širšího rámce inovačního
ekosystému země (viz Jednací řád Výzkumné rady13).
je vlastníkem procesu strategického směřování a řízení TA ČR,
a odpovídá za formulaci strategických cílů (viz Organizační řád
Technologické agentury ČR14). Předsednictvo TA ČR dále

Zdroj: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=663 (poslední přístup 17. 4. 2015)
Zdroj: http://www.tacr.cz/dokums_raw/jednaci_rad_vr.pdf (poslední přístup 22.4.2015)
14 Zdroj: www.tacr.cz (poslední přístup 30. 4. 2015)
12
13
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schvaluje vyhlášení veřejných soutěží a rozhoduje o přijetí či
nepřijetí návrhů programových projektů do veřejné soutěže (viz
Statut Technologické agentury ČR15),
jsou poradními orgány TA ČR, které objektivně a nezaujatě
Členové odborných poradních posuzují a hodnotí návrhy programových projektů; průběžně
orgánů programu OMEGA
hodnotí řešení programových cílů a plnění cílů projektů soutěže
(k tomuto a dalšímu viz Statut Technologické agentury ČR16).
zajišťuje činnosti TA ČR po organizační a administrativní stránce,
a to zejména:

Kancelář TAČR
-

Oddělení podpory
hodnocení projektů

- řízením oponentů a zpravodajů včetně jejich hodnocení
a vzdělávání;

-

Oddělení realizace
projektů

- prováděním běžného dohledu nad realizovanými projekty
a poskytováním odborného poradenství řešitelům projektů;

-

Oddělení veřejných
soutěží

- realizací veřejných soutěží a poskytování odborného
poradenství uchazečům při podávání návrhů projektu;

-

Oddělení strategií a
analýz

- přípravou nových programů, změnou a vyhodnocením
stávajících programů a jejich předložením vládě ČR.

4) Uchazečky a uchazeči
Nepodpořené/í uchazečky
a uchazeči

závěry evaluace poskytnou zpětnou vazbu k podobě návrhu
projektu.

Podpořené/í uchazečky
a uchazeči (příjemce)

závěry evaluace poskytnou zpětnou vazbu k realizaci projektu.

Zdroj: http://www.tacr.cz/dokums_raw/urednideska/Statut_TACR_Uplne_zneni.pdf (poslední přístup
22. 4. 2015)
16 Zdroj: www.tacr.cz (poslední přístup 30. 4. 2015)
15
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6 METODOLOGIE EVALUAČNÍ STUDIE
6.1 Model vstupů – výstupů – výsledků a dopadů
Interim evaluace je zpracována podle příkladu metody dobrých praxí dle metodiky navržené v rámci
Evaluation Reference Model For TAFTIE’s Taskforce Benchmarking Impact, Effectiveness and
Efficiency of Innovation Instruments17. Ačkoliv je program OMEGA zaměřen na společenskovědní
výzkum a navržené metody evaluace v Evaluation Reference Model jsou spíše pro technicky
a průmyslově vymezené programy, jejich principy, postupy a metody jsou dostatečné a uplatitelné
i pro evaluaci programu OMEGA.

Obrázek 1 Model vstupů – výstupů – výsledků a dopadů

Zdroj: TECHNOPOLIS GROUP (2014): Evaluation Reference Model For TAFTIE’s Taskforce Benchmarking Impact,
Effectiveness and Efficiency of Innovation Instruments. Amsterdam.

Vnitřní logika evaluačních aktivit se zaměřuje především na pochopení kauzálních vazeb mezi vstupy,
výstupy, výsledky a dopady programu OMEGA. Jedná se o jednoduchý a zřetelný způsob propojení
znalostí o programu a navrhování evaluačních otázek a identifikace ukazatelů, jehož metodika byla
vypracována sítí TAFTIE.

17

Technopolis |group| The Netherlands, www.technopolis-group.com (poslední přístup 16.4.2015)
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Výzkumné otázky proto budou zaměřeny především na oblasti Relevance a Efektivity, přičemž ani
ostatní dva aspekty efektivita a užitečnost/udržitelnost, které jsou typické spíše pro evaluaci ex post,
nebudou opomenuty.
-

-

-

Relevance – zkoumá, zda cíle aktivity odpovídají potřebám, problémům a záležitostem, kterými
se má zabývat (Děláme správnou věc?);
Účinnost – dotazuje se, zda výsledky a dopady generované podporovanými aktivitami splní cíle
(Co se v jejich důsledku stane?), na rozsah dopadů a zda lze dopady přičíst aktivitám;
Efektivita – zkoumá úroveň použití zdroje (vstupy) požadovaného k docílení výstupů
a generování účinků. Jinými slovy – zabývá se optimalizací využití zdrojů. Aktivita, která se
vyhodnotí jako aktivita mající účinek, nemusí být nezbytně účinná: tentýž účinek by se mohl
docílit s méně zdroji. (Děláme to dobře a nákladově efektivně?)
Užitečnost – zjišťuje, zda intervence přispěla k řešení nebo vyřešila problém, kterým se měla
zabývat. Rovněž zjišťuje očekávané a neočekávané účinky (tj. ty, které byly a nebyly
identifikovány v návrhové fázi jako cíle), jakož i to, zda jsou pozitivní, odpovídají potřebám,
problémům a zájmům různých společenských nebo hospodářských skupin (Co dalšího musíme
udělat?)
Udržitelnost – zkoumá, zda budou pozitivní dopady na kritické klienty a mimo ně pokračovat
i v budoucnosti po ukončení aktivity (Bude mít naše intervence trvalý účinek?)

6.2 Moderní smíšená metodika
Dle metodiky TAFTIE byl zvolen smíšený přístup k evaluační praxi. Smíšená metodika byla založena na
specifických charakteristikách zvolených výzkumných instrumentů v závislosti na cílech programu, na
načasování a zdrojích určených pro evaluaci a na dostupnosti dat a respondentů. Kombinace
smíšených metod umožňuje zodpovědět celé spektrum evaluačních otázek včetně triangulace:
podklady získané pomocí jedné metody lze křížově ověřit či doplnit pomocí podkladů získaných jinou
metodou. Zvolená metodika pokrývá jak šířku programu (podklady získané od co největšího počtu
respondentů), také hloubku programu (např. pochopení základních procesů, které definují úspěšnost
a selhání apod.)18. Pro evaluaci šířky a hloubky programu byly využity následující výzkumné
instrumenty:

6.2.1 Analýza statistických dat
Začátkem evaluačních aktivit bylo přezkoumání toho, jaká data jsou již k dispozici, a co je již
o programu OMEGA známo. Soubor naměřených hodnot, které doposud program OMEGA vygeneroval,
byl vytříděn a sestaven do tabulek a grafů včetně výpočtu statistických charakteristik. Analýza

18

Reflexi způsobu vedení evalaučních a ktivit a zvolených výzkumných instrumentů viz kap. 6.
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statistických dat umožňuje identifikovat chybějící data, které je potřeba na příště shromažďovat. Cílem
předloženého vyhodnocení statistických dat je především hodnocení projektů podaných
a podpořených v 1. a 2. veřejné soutěži programu OMEGA (dále též TD).

6.2.2 Skupinové diskuse
Uspořádání skupinových diskusí v rámci evaluačních aktivit má oporu v zahraničních dobrých praxích
při evaluaci programu, a to jak ex ante, tak interim. Výstupy těchto diskusí slouží k zjištění možných
alternativ programu, k získání podpůrných informací a argumentů pro oporu v rozhodování
o možných změnách programu, k poskytnutí nových impulsů a úhlů pohledu na zkoumané oblasti
i k diskusi nad spornými tématy. Závěry skupinových diskusí vycházejí z připomínkovaných zápisů
a z navazující emailové komunikace se zúčastněnými expertkami a experty. Takto vzniklé výstupy byly
distribuovány jako podklad pro diskusi další. Zjišťuje se názorová shoda odbornic a odborníků na
zkoumaný problém. (viz Delfská metoda). Výsledky mohou být ovlivněny subjektivními faktory.
Hlavním přínosem skupinových diskusí je a vyšší míra nezávislosti vzhledem k pořizování evaluace
interními kapacitami.

6.2.3 Rešerše
Rešerše potřebné pro interim evaluaci programu OMEGA představují jeden z několika nástrojů
pro dosažení cílů evaluace. Cílem rešerší je
a) získání informací o zahraniční dobré praxi ve způsobu vývoje a implementace programů
obdobných programu OMEGA a
b) ověření nebo vypořádání doporučení vzešlých ze závěrů skupinových diskusí.
V obou případech došlo ke shromáždění a přečtení vybrané relevantní literatury, odborných
elektronických databází a zdrojů na internetu a tím k vytvoření přehledu o stavu poznání ve
zkoumaných oblastech nebo aspektech. Kromě toho rešerše přinášejí utřídění základních poznatků,
východisek a inspiraci k vlastní evaluační praxi.

6.2.4 Dotazníky
Jako součást komplexní interim evaluace bylo provedeno dotazníkové šetření s uchazečkami
a uchazeči, resp. řešitelkami a řešiteli projektů a s uživatelkami a uživateli výstupů. Využití metody
dotazníkového šetření odpovídá výše uvedené metodice a také např. Research and Technology Policy
Evaluation – Evaluation Standards in Research and Technology Policy19. Výstupy dotazníkového
šetření jsou dalším zdrojem dat a poznatků, které vhodným způsobem doplňují jednotlivé výzkumné

19

Platform Research and Technology Policy Evaluation c/o Centre for Social Innovation, Vienna (www.fteval.at)
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instrumenty evaluace. Zaměření otázek sestavených pro polostandardizované rozhovory je rozšířeno
o otázky, které jsou v metodikách uvedených výše typické také pro ex post evaluaci (dle Metodiky
TAFTIE se doporučuje vždy zařazovat otázky typické jak pro interim, tak ex post evaluaci). Jednotlivé
otázky byly sestaveny za participace nezávislých odbornic a odborníků.

6.2.5 Rozhovory
Jako součást komplexní interim evaluace bylo provedeno šetření metodou polostandardizovaných
rozhovorů se zástupkyněmi a zástupci manažerského týmu a členkami a členy odborných poradních
orgánů. Využití nástroje polostandardizovaných rozhovorů odpovídá výše uvedené navržené metodice
a také např. Research and Technology Policy Evaluation – Evaluation Standards in Research and
Technology Policy20, a je dalším zdrojem dat a poznatků. Vhodným způsobem doplňuje jednotlivé
výzkumné instrumenty evaluace. Zaměření otázek sestavených pro polostandardizované rozhovory je
rozšířeno o otázky, které jsou v metodikách uvedených výše typické také pro ex post evaluaci.

20
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6.3 Matrix výzkumných otázek a instrumentů
Tabulka 4 Matrix výzkumných otázek a instrumentů
Klíčové otázky a výzkumné instrumenty
TAFTIE –
METODIKA

RELEVANCE
Děláme
správnou
a potřebnou
věc?

Dotazník
Dílčí výzkumné otázky

Analýza
statistických dat

1. Dílčí otázka: Je tematické
nastavení programu stále
aktuální?

Jaké specifické cíle
programu OMEGA jsou
naplňovány?

Jaké jsou příklady zahraničních dobrých
praxí v tematickém zaměření podobně
orientovaných programů?
Je tematické zaměření programu OMEGA
vhodné k podpoře sociálních inovací?
Je tematické zaměření programu OMEGA
vhodné k naplňování Strategie
mezinárodní konkurenceschopnosti?
Je tematické zaměření programu vhodné
k podpoře tzv. kreativní ekonomiky, resp.
kulturních a kreativních odvětví?

2. Dílčí otázka: Může program
omega lépe aktivovat
inovační potenciál
společenských
a humanitních věd?

Jaké vědní obory se
zapojují do naplňování
cílů programu OMEGA?

Jaké vědní disciplíny mohou být zapojeny
do řešení projektů společenských a
humanitních věd dle CEP?

Podpoření
Je dle účastníků programu
OMEGA jeho tematické
zaměření správné?

Nepodpoření
Je dle
účastníků
programu
OMEGA
jeho
tematické
zaměření
stále
aktuální?

Uživatelé výstupů
Je dle účastníků programu
OMEGA jeho tematické
zaměření správné?

Rozhovory
Manažeři

Jaké přínosy lze
očekávat od
aplikovaného výzkumu
společenských
a humanitních věd?
Je nutné aktualizovat
tematické nastavení
programu, a pokud ano,
na co se zaměřit?

Odborné poradní
orgány

Je třeba upravit
tematické nastavení
programu OMEGA, a
pokud ano, jak?

Je třeba upravit
tematické nastavení
programu OMEGA, a
pokud ano, jak?

Existují parametry
programu OMEGA,
které by se měly
změnit?
Existují překážky na
straně
žadatelů/příjemců
bránící úspěšné
implementaci
programu OMEGA?
Existují překážky na
straně poskytovatele
podpory (TA ČR)
bránící úspěšné
implementaci
programu OMEGA?
Existují možnosti

Byly parametry
programu OMEGA
nastaveny vhodně?
Jaké překážky existují
na straně klientů
programu?
Jaké překážky existují
na straně
poskytovatele
(TA ČR)?
V jakých ohledech lze
zlepšit komunikační
strategii při
implementaci
programu?

Jaké vědní disciplíny
mohou být zapojeny do
řešení projektů
společenských
a humanitních věd?

Jakým způsobem může program OMEGA
přispět k realizaci národních a resortních
strategických dokumentů a k jakým?

3. Dílčí otázka: Může program
omega lépe přispívat
k realizaci národních
a resortních strategických
dokumentů?

EFEKTIVITA
Děláme věc
správně a
hospodárně?

Rešerše

Skupinové diskuse
(kulaté stoly)

4. Dílčí otázka: Může program
omega lépe přispívat
k naplňování cílů VaVaI
z NPOV?

Jaké cíle VaVaI jsou
naplňovány podpořenými
projekty programu
OMEGA?

5. Dílčí otázka: Jsou
implementace
a managementu programu
vedeny efektivně?

Jaká je výše schválené
účelové podpory projektů
a struktura zdrojů
financování?
Jaké jsou výdaje spojené
s administrací programu
OMEGA?

Jaké cíle VaVaV z NPOV pro své naplnění
vyžadují výzkum podávaný
společenskými a humanitními vědami?
Jaké možnosti zvýšení
účinků programu OMEGA
považují respondenti za
nejefektivnější?
Jak náročná je realizace
programu OMEGA ve
srovnání s jinými
programy veřejné
podpory VaV? Co by se
mělo změnit?
Byl nepodpořený projekt
realizován jiným
způsobem a pokud ano,
jak?
Mají uchazeči zájem
přihlásit se do další
veřejné soutěže programu

Jsou
parametry
programu
OMEGA
nastaveny
vhodně?

Jaké možnosti zvýšení
účinků programu OMEGA
považují respondenti za
nejefektivnější?
Jak náročná je realizace
programu OMEGA ve
srovnání s jinými
programy veřejné
podpory VaV? Co by se
mělo změnit?
Jsou parametry programu
OMEGA nastaveny
vhodně? Měly by se
změnit a jak?

Na jaké aspekty je nutné
brát zřetel při
implementaci
programu?
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Klíčové otázky a výzkumné instrumenty
TAFTIE –
METODIKA

Dotazník
Dílčí výzkumné otázky

Analýza
statistických dat

Rešerše

Podpoření

Nepodpoření

Uživatelé výstupů

Skupinové diskuse
(kulaté stoly)

Manažeři

OMEGA?
Navazují na řešení
projektu nové výzkumné
aktivity?
Existují parametry
programu, které by se
měly změnit?

6. Dílčí otázka: Je metoda
výběru projektů efektivní?

Jaká je charakteristika
projektů dle úspěšnosti?
Jak je hodnocena úroveň
odborných posudků?

Užitečnost
Děláme věc,
která vyřešila
problém?

7. Dílčí otázka: Generuje
program omega výsledky
využívané v praxi?

Jakým způsobem je
dokládán zájem o využití
výsledku v praxi?

8. Dílčí otázka: Jsou množství
a typy uznávaných výsledků
vyhovující?

Jaké typy
výstupů/výsledků
generuje program
OMEGA?
Jsou naplňovány
indikátory programu
OMEGA?

Udržitelnost
Bude mít naše
intervence
trvalý účinek?

9. Dílčí otázka: Přispívá
program omega
k propojování výzkumných
organizací s uživateli
výstupů?

Jaké subjekty se podílí na
řešení podpořených
projektů programu
OMEGA?
Jaká je struktura zdrojů a
výše podpory dle typů
zapojených organizací?
Jaké formy spolupráce se
objevují při řešení
podpořených projektů?

10.Dílčí otázka: Je možné
zvýšit aplikovatelnost
výstupů a maximalizaci
dopadů?

Jaká kritéria hodnocení návrhů
výzkumných projektů jsou užívána v
zahraničí?

Jaké aspekty je nutné
mít na paměti při
hodnocení návrhů
výzkumných projektů
společenských
a humanitních věd?

Byl výsledek projektu
z programu OMEGA pro
uživatele užitečný?

Jaké výstupy jsou typické pro aplikovaný
výzkum společenských a humanitních
věd v zahraničí?

Jaká je zahraniční dobrá praxe v podpoře
dopadů výzkumných projektů
společenských a humanitních výzev?

Odborné poradní
orgány

zlepšení spolupráce
a komunikace pro
efektivnější
implementaci
programu?

Jaké výzkumné aktivity
navazují na řešené
projekty?

Existují osoby, které
mohou podat reference
o praktickém využití
podpořeného projektu?

Rozhovory

Jsou současné typy
uznávaných
výstupů/výsledků
metodiky RIV pro
společenské a humanitní
vědy vyhovující a pokud
ne, jak je změnit?
Jaké další typy
výstupů/výsledků jsou
pro společenské
a humanitní vědy
typické?
S jakými subjekty a v jaké
fázi řešení projektu
řešitelé nejčastěji
spolupracují?
Vede realizace projektu k
rozvoji výzkumné
spolupráce?
Jsou výstupy podpořených
projektů programu
OMEGA uplatňovány v
praxi, a pokud ne, proč?

Vede realizace projektu k
rozvoji výzkumné
spolupráce?

Kdo jsou uživatelé
výstupů společenských
a humanitních věd?

Jakým způsobem jsou
rozšiřovány výstupy
projektů programu
OMEGA?

Jsou výstupy podpořených
projektů programu
OMEGA uplatňovány
v praxi, a pokud ne, proč?

Jakým způsobem zvýšit
dopady výzkumných
projektů společenských
a humanitních věd?

Existují překážky pro
efektivní hodnocení
návrhů projektů?
Umožňuje současná
podoba přihlášky
návrhu projektu
rozpoznání jeho
kvality?

Existují překážky pro
efektivnější hodnocení
návrhů projektů?
Umožňuje současná
podoba přihlášky
návrhu projektu
rozpoznání jeho
kvality?

Do jaké míry jsou
výsledky podpořených
projektů uplatňované
v praxi?

Do jaké míry jsou
výsledky podpořených
projektů uplatňované
v praxi?

Do jaké míry jsou typy
uznávaných výsledků
vhodné pro uplatnění?

Do jaké míry jsou typy
uznávaných výsledků
vhodné pro uplatnění?
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6.4 Matrix výzkumných instrumentů a respondentů
Znázornění druhu respondentů a jejich vztah k zodpovězení evaluačních otázek za využití odpovídajících
empirických metod. Křížová tabulka tak znázorňuje, koho a jakým způsobem se musíme zeptat, abychom
si dokázali odpovědět na evaluační otázky.
Tabulka 5 Matrix výzkumných instrumentů a respondentů
Použitý výzkumný instrument
Relevance
Respondentky a respondenti

Efektivita

Děláme správnou a
potřebnou věc?

Děláme věc správně
a hospodárně?

Kreativní ekonomika

Skupinové diskuse

Skupinové diskuse

Společenské vědy

Skupinové diskuse

Skupinové diskuse

Humanitní vědy

Skupinové diskuse

Skupinové diskuse

Syntéza dílčích závěrů I.

Skupinové diskuse

Skupinové diskuse

Syntéza dílčích závěrů II.

Skupinové diskuse

Skupinové diskuse

Registr uměleckých výkonů

Skupinové diskuse

Skupinové diskuse

Resorty

Skupinové diskuse

Skupinové diskuse

Úspěšní podpoření uchazeči (řešitelé)

Dotazník

Dotazník

Všechny ukončené projekty

Dotazník

Dotazník

Všechny probíhající projekty

Dotazník

Dotazník

Úspěšně vybraní uchazeči, ale nepodpoření

Dotazník

Dotazník

Neúspěšní

Dotazník

Dotazník

Dotazník

Dotazník

Expertní hodnotící komise

Rozhovory

Rozhovory

Rada programu

Rozhovory

Rozhovory

Oddělení veřejných soutěží

Rozhovory

Rozhovory

Oddělení realizace projektu

Rozhovory

Rozhovory

Expertky a experti

Uchazečky a uchazeči

Uživatelky a uživatelé výstupů
Aplikační sféra SHV
Odborné poradní orgány

Manažerky a manažeři programu
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Přesné složení skupin respondentů (resp. návratnost) je uvedeno v úvodu vyhodnocení jednotlivých
výzkumných instrumentů v patřičných přílohách této evaluace.

6.5 Pracovní balíčky evaluačních aktivit
Obrázek 2 Pracovní balíčky evaluačních aktivit

6.5.1 Pracovní balíček č. 1
Obsahem prvního pracovního balíčku (PB1) bylo prvotní vyhodnocení statistických dat dosavadního
průběhu programu OMEGA. Na základě výsledku prvotního vyhodnocení byly formulovány hlavní okruhy
pro připravované diskuse s odbornicemi a odborníky. Ze sedmiskupinových diskusí s výzkumnými
pracovnicemi a pracovníky, odbornicemi a odborníky z praxe a se zástupkyněmi a zástupci resortů vzešly
klíčové teze a poznatky ohledně výzkumu podávaného společenskými a humanitními vědami. Byly
diskutovány odborné otázky, které se týkaly aktuálnosti zaměření programu OMEGA v kontextu nových
socioekonomických výzev 21. století; možností zapojení disciplín společenských a humanitních věd do
inovačních procesů; problematiky hodnocení návrhů projektů; typologie výstupů společenských
a humanitních věd; uživatelů (cílových skupin) společenskovědního a humanitního výzkumu a možností
aplikace výstupů a šíření dopadů výzkumu. Znalosti zúčastněných odbornic a odborníků byly využity
i pro formulaci otázek v rámci dalších výzkumných instrumentů. Expertky a experti se na sedmi
skupinových diskusích scházeli v prostorách TA ČR v průběhu ledna až září 2014. Aktivitami v rámci
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
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tohoto pracovního balíčku bylo uspořádání sedmi kulatých stolů, připomínkování zápisů a vedení
navazující emailové komunikace a zpracování rešerší vzešlých ze závěrů diskusí. Výstupem tohoto
pracovního balíčku je vyhodnocení v podobě Výsledků skupinových diskusí21 a část rešerší22.

6.5.2 Pracovní balíček č. 2
V rámci druhého pracovního balíčku (PB 2) došlo ke konceptualizaci dalších evaluačních kroků na
základě metodiky TAFTIE. Evaluační tým se zabýval možnostmi přenosu Referenčního evaluačního
modelu TAFTIE na podmínky programu OMEGA. Evaluační tým vykonával tyto aktivity v období září–
listopad 2014. Výstupem byla konceptualizace interim evaluace programu a vývoj dalších výzkumných
instrumentů – dotazníky a polostandardizované rozhovory. Přehled aktivit v rámci PB 2 je k dispozici
v tabulce č. 6

21

Viz Příloha č. 2. Výsledky skupinových diskusí

Viz Příloha č. 6. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR; Viz Příloha č. 7. Navázání priorit národních a
resortních strategií na cíle VaVaI z NPOV; Příloha č. 8. Sociální inovace a možnosti podpory; Příloha č. 10. Podpora
aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu: Dobrá zahraniční praxe.
22
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Tabulka 6 Obsah pracovního balíčku č. 2
Referenční a evaluační model TAFTIE

2.

Kritérium

Popis kritéria

Stav kritéria

Návrh řešení evaluace

Zdůvodnění programu je popsáno jasně a uvádí,
kterými tržními selháními a/nebo selháními
národního systému výzkumu, vývoje a inovací se
program zabývá.

Popis modelu, z něhož program vychází (na základě analýz
společenských potřeb)

V návrhové fázi programu analýzy nebyly
dostupné, vycházelo se z historického vývoje
v oblasti společenských a ekonomických věd.

Některá data lze získat zpětně z časových řad (ČSÚ)
nebo z odůvodnění resortních politik. Rekonstrukce
výchozího stavu společenské reality náročná –
nedoporučuje se.

1.2

Cíle programu/politiky jsou jasné, specifické a jsou
identifikovány jasné úkoly/V relevantních
případech jsou cíle prioritizovány

Cíle programu by měly vycházet z analýzy potřeb české ekonomiky a
společnosti, ze zkušeností s předchozími programy pro danou oblast
i ze zkušeností za zahraničí.

Cíle programu byly formulovány s ohledem na
NPOV a na dělbu odpovědnosti podle
příslušnosti k jednotlivým resortům.

Byla provedena analýza naplňování NPOV z 1. a 2. VS
(přiřazení je subjektivní). Zaměření zhodnotit a příp.
zaktualizovat dle nových NPOV a skupinových diskusí.

1.3

Cíle programu jsou specifikovány v širším kontextu
VaVaI

Vyhodnocení lze zaměřit na změny podmínek implementace, sladění
cílů s ostatními strategickými dokumenty, dopady dalších politik na
realizaci a výsledky programu

Ex ante posouzení cílů programu v tomto
kontextu nebylo analyzováno.

Sladění cílů programu s národními dokumenty je
předmětem evaluace (rešerše politik).

1.4

Evaluace rámce je založena na logickém modelu
programu (LMP)

LMP obsahuje vstupy, výstupy, výsledky a dopady programu, které
vycházejí z cílů a zdůvodnění programu + jejich propojení a znalost
vnějších vlivů.

LMP Omega nedisponuje, k dispozici jen běžné
indikátory). Případná počáteční data nejsou
k dispozici.

Vzhledem k dosavadní praxi tvorby programu, k jeho
šíři a charakteru (SHV) se rekonstrukce nedoporučuje.

1.5

Pro účely měření vstupů, výstupů a výsledků se na
základě logického modelu programu definují
výkonnostní metriky.

Přesně definované cíle – SMART (Specific – ukazatel správně
definován; Measurable – měřitelný; Attainable – dosažitelné
a akceptovatelné; Relevant – ukazatel se vztahuje k cílům podpory;
Timely – měřitelný ukazatel je k dispozici včas)

Omega disponuje běžně užívanými indikátory
programu v ČR. Ukazatele pro ověření
postupu směrem k cílům a dopadu programu
zčásti k dispozici, ale málo.

Změřeny pouze běžné indikátory programu.
Měřitelnost cílů spol. věd problematická, nutno umět
cíle alespoň věcně vysvětlit.

1.6

Jsou definována a generována výchozí data, která
jsou nezbytná pro budoucí evaluaci.

Kompletace všech relevantních dat (databáze, statistiky,
programové dokumenty, předchozí analýzy a studie) se vztahem
k programu a k výchozí situaci.

V návrhové fázi programu analýzy nebyly
dostupné, vycházelo se z dosavadní praxe
a historického vývoje.

Rekonstrukce možná jen částečně (z ukazatelů politik
platných v době vzniku programu, proto
nedoporučeno.

Evaluační cíle:

1.1

Evaluační otázky:

DEFINOVÁNÍ EVALUAČNÍCH CÍLŮ A OTÁZEK

1.

DEFINOVÁNÍ LOGICKÉHO MODELU PROGRAMU

Krok

Program OMEGA

1.7

Jsou jasně stanoveny evaluační cíle včetně
očekávání z hlediska integrace do procesu
tvorby politik. Evaluační plán obsahuje řešení
výzev, rizik a omezení evaluace při
naplňování jejích cílů.

Účel a cíl evaluace - definice toho, kdo může mít z evaluace prospěch
(TAČR a jeho odd., řešitelé, koncepční orgány VaV, VŠ, CTT) a
diferenciace jejich rozdílných očekávání.

Účel evaluace byl sdělen resortním i
mimoresortním zástupcům při konání
skupinových diskusí (PB 1) Očekávání byla
vyjasněna.

Účel a cíl evaluace vyjasněn i s dalšími
zainteresovanými stranami (kancelář TA ČR,
předsednictvo TA ČR, RVVI aj.)

1.8

Je detailně vysvětleno zamýšlené využití
evaluace (formativní/sumativní).

Formativní = se ptá jak, proč a za jakých podmínek něco funguje –
zlepšení řízení a realizace programu. Sumativní = se ptá na dopady
programu, konkrétní výsledky pro různé skup. uživatelů – přidělení
alokovaných zdrojů.

Skupinové diskuse (PB1) nesledovaly čistě
formativní nebo sumativní cíle evaluace – byly
spíše formativní, ale s důsledkem navýšení
alokace.

Vzhledem k trvání programu Omega bude kladen
důraz na formativní cíl evaluace = Co funguje? Co
nefunguje a jak to změnit?

1.9

Při evaluaci se používají výchozí data.

Srovnání původních dat a dat, která přináší program. Je nutné
předem definovat informační potřeby a nutná data pro evaluaci, a ta
shromažďovat.

Evaluační indikátory resp. data z počátku
programu nejsou k dispozici.

Možnost rekonstrukce výchozích dat v rámci dílčích
cílů není pravděpodobná. Nedoporučuje se.

1.10 Evaluace zohledňuje aspekty podstaty politik
VaVaI pro proveditelnost evaluace.

Některé dopady se projeví dříve (zvýšení investic soukromého VaV)
jiná později (až 20 let – nové produkty, růst HDP) – toto je nutné
zohlednit.

Charakter pozitivní změny spočívá ve
vyšším čerpání inovačního potenciálu
společenských a humanitních věd.

Interim evaluace se výzkumu dopadů bude věnovat
nepřímo – možnostmi jejich zvyšování. Úkol ex post
ev.

1.11 Úplnost rozsahu evaluačních otázek, které
jsou odvozeny z modelu vstupů-výstupůvýsledků-dopadů (I-O-O-I)

Relevance – děláme správnou věc? Efektivita – co se v důsledku
stane? Účinnost – děláme to efektivně? Užitečnost -očekávané
i neočekávané účinky; Udržitelnost – bude mít intervence trvalý
účinek?

Okruhy evaluovaných témat identifikovány
mj. ze závěrů kulatých stolů.

Okruhy zařazeny vzhledem k životnímu cyklu
programu pod Relevanci a Efektivitu programu =
těžiště interim evaluace.

1.12 Vícedimenzionální charakter evaluace
zaměřující se (přinejmenším)na Relevanci,
Efektivitu a Účinnost programu.

ex post evaluace - kritéria efektivity a udržitelnosti; zatímco
průběžná evaluace - kritéria účinnosti a relevance = nejlépe ale vždy
vše.

Předem definovaná kritéria pro měření
Relevance a Efektivity nejsou k dispozici.

Pro zjištění stavu Relevance a Efektivity programu
budou vyvinuty výzkumné instrumenty.

1.13 Evaluační kritéria a otázky jsou úměrné
rozsahu programu / evaluace a reálné
vzhledem ke zdrojům a datům, která jsou
k dispozici

Úměrnost rozsahu evaluace vůči programu; načasování studie
a dostupnost dat pro kvantitativní analýzy.

Výstupy interim evaluace zasáhnou způsob
vyhlášení poslední veřejné soutěže a správu
podpořených projektů.

Výsledky evaluace lze využít pro tvorbu ZD (příručky
apod.), případně jako součást podkladu vzniku
programu navazujícího.

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
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PŘÍPRAVA EVALUACE

Zainteresovanými stranami jsou jednotlivci nebo skupiny, které mají
zájem o projekt, výsledky projektu, nebo jsou součástí cílové
populace projektu (financující instituce, programoví manažeři,
příjemci, nepřímí příjemci).

Již osloveni VO, aplikační sféry SHV, rezorty, a
další organizace mající zájem na programu
OMEGA. Žádost o výsledky evaluace vznesena
od RVVI.

Se způsobem designu evaluace nutno seznámit
účastníky projektu a manažery programu.

1.15 Evaluační zdroje a doba trvání evaluace jsou v
souladu s cílem evaluace a rozsahem programu.

Velikost evaluace je úměrná nákladům programu – robustní
evaluace trvá 18–24 měsíců.

Robustní evaluace nepřipadá s časových
důvodů v úvahu.

Trvání evaluačních aktivit cca 14 měsíců. Provedeno
v rámci Projektu Zefektivnění.

1.16 Složení evaluačního týmu a systém řízení zajišťují
transparentnost, nezávislost a kvalitu evaluačního
procesu.

Hodnotiteli nemají být osoby, které jsou odpovědné za řízení
programu, ani nemají být tito lidé zapojeni do výzkumných metod.
Hodnotitelé musí být odborníci se zkušeností z praxe (zahraniční
hodnotitelé, financování podnikového VaV, statistika)

Hodnotitelé se rekrutují z řad poskytovatele
(TAČR) nejsou členy manažerského týmu
programu, mají zkušenosti ze zahraničí i se
statistickými metodami.

Pro zvýšení objektivity a validity jsou k dispozici
externí nezávislí experti a tým Projektu Zefektivnění.

1.17 Definujte budoucí použití

Hlavní účel evaluace: změna praxe financující organizace? Změna
managementu? Větší zapojení stran? Tomu je nutno přizpůsobit
výběr metodik.

Hlavním důvodem evaluace je změna praxe
financující organizace při správném
vynakládání veřejných zdrojů.

Hlavním důvodem evaluace je změna praxe financující
organizace při správném vynakládání veřejných
zdrojů.

1.18 Smíšená metodika a přístup k evaluaci:
1.19 Smíšená metodika je vhodná pro daný účel

Výběr metod: dotazník, rozhovory (příp. kontrafaktuální analýza:
podpoření - nepodpoření)

Při výběru metody je nutné přihlédnout k času
a finančním možnostem.

Vedle skupinových diskusí zvoleny metody dotazníků,
rozhovorů, rešerší a statistické hodnocení dat.

1.20 Používání evaluačních metodik:
1.21 Transparentnost: způsob shromáždění a
interpretace dat je transparentní a jasně popsána
ve zprávě

Správa obsahuje: popis metodiky a výzkumné strategie, data a jejich
omezené, silné a slabé stránky evaluačního rámce, procesy ke sběru
dat, nakládání s daty apod.

Toto je otázkou dobré evaluační praxe,
zajištěno v rámci Projektu Zefektivnění.

Je obsahem evaluační zprávy.

1.22 Důkladný odběr vzorků: vzorkovací strategie je
důkladná a umožňuje generalizaci výsledků.

Profil vzorku je popsán, datové zdroje jsou důvěryhodné,
reprezentují širší populaci aj.

Pro účely evaluace vzorky respondentů
k dispozici.

Způsob a odůvodnění výběru respondentů popsán ve
vyhodnocení dat z výzkumných instrumentů.

1.23 Triangulace a kontroly citlivosti.

Užívaní pokročilých statistických metod. Ověřování.

Pro účely tvorby výzkumných instrumentů
k dispozici interní i externí odborníci.

Zkoumané oblasti vzájemně ověřovány a doplňovány
různými výzkumnými instrumenty.

1.24 Závěry jsou robustní a umožňují lepší pochopení
výkonnosti programu (sumativní evaluace).

Studie předkládá odpovědi na výzkumné otázky, triangulace dat,
závěry mají logiku, souvisejí s ostatními závěry, jsou uvedena
omezení.

Data i respondenti pro sumativně zaměřenou
část evaluace k dispozici.

Na základě závěrů evaluace lze zvýšit Efektivitu
programu – způsob implementace a managementu.

1.25 Výsledky evaluace lze použít pro tvorbu dalších
politik (formativní dimenze evaluace).

Studie předkládá opatření pro změnu programu, včetně účinků
jakékoliv navržené změny, faktory úspěšnosti, překážky návrhu
a implementace, dopady zjištění, zahraniční praxe, navrhuji lepší
provádění programů v budoucnosti

Data i respondenti pro formativně zaměřenou
část evaluace k dispozici.

Na základě závěrů evaluace lze zvýšit Relevanci
programu nebo využít podklad pro tvorbu programu
navazujícího.

1.26 Evaluační zpráva je jasná a přístupná koncovým
uživatelům.

Zpráva je jasná, srozumitelná, přístupná, přehledná, s uvedenými
instrumenty (dotazníky apod.).

Výzkumné instrumenty k dispozici jako
příloha.

Závěry evaluace budou šířeny cílovým skupinám
evaluace.

1.27 Evaluace uvádí další informace o způsobu zlepšení
budoucích evaluací.

Zpětná vazba k příštímu provádění evaluace.

Šetření lze reflektovat.

Reflexe evaluace součástí ve formě „Lessons learned“.

1.28 Načasování evaluace vyhovuje cyklu politiky
nástroje a nástrojům souvisejících politik.

Včasné provádění evaluace a její zohlednění při tvorbě dalších
programů

Výsledky evaluace se projeví v poslední
veřejné soutěži, změna programu není možná.

Výsledky evaluace lze využít pro poslední veřejnou
soutěž a příp. k tvorbě navazujícího programu.

1.29 V rámci agentur je nastolena kultura osvojování si
poznatků o politikách

Metodiku zadávání evaluací lze předávat, je vnímána jako edukační
prostředek

Účelem projektu je mj. vzdělat interní tým

Evaluační kultura poskytovatele naplňována.

1.30 Zajištění politické podpory pro provádění
a využívání evaluací.

Etablování národního systému, který stanoví jasné role agentur
a ministerstev s cílem zajistit reakce na evaluační výsledky a jejich
implementaci

Nutná spolupráce napříč inovačním
ekosystémem země.

S výsledky seznámena RVVI a další zúčastněné strany.

6. VYUŽÍVÁNÍ
EVALUAČNÍCH
POZNATKŮ

5. EVALUAČNÍ ZPRÁVA A
PŘEZKOUMÁNÍ EVALUACE

4. IDENTIFIKACE
VHODNÉ METODIKY PRO
ANALYZOVÁNÍ (MODERNÍ
SMÍŠENÁ METODIKA)

3.

1.14 Do evaluačního procesu jsou zapojeny klíčové
zainteresované strany (inkluzivita).
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6.5.3 Pracovní balíček č. 3
Předposlední pracovní balíček (PB3) obsahoval činnosti spojené se sběrem a vyhodnocením dat na
základě výzkumných instrumentů – dotazníků a polostandardizovaných rozhovorů. Ty byly vyvinuty za
přispění externích expertek a expertů. Výstupy těchto instrumentů podávají nové a doplňují či ověřují
stávající informace k aktuálnosti tematického nastavení programu, k efektivitě způsobu implementace
a managementu programu včetně metody hodnocení návrhů projektů, k množství a druhu výsledků
programu a problematiku aplikace výstupů a maximalizace dopadů projektů. Data pomocí těchto
instrumentů byla opatřována od prosince 2014 do konce ledna 2015. Součástí PB 3 byl i sběr a analýza
statistických dat programu OMEGA. Aktivitami realizovanými v PB3 byla distribuce dotazníků
účastníkům programu a uživatelkám a uživatelům výstupů a vedení polostandardizovaných rozhovorů se
zástupkyněmi a zástupci odborných poradních orgánů a sběr a vyhodnocení statistických dat. Výstupem
tohoto pracovního balíčku jsou vyhodnocená data z výše uvedených výzkumných instrumentů a
vyhodnocená statistická data programu OMEGA.

6.5.4 Pracovní balíček č. 4
V rámci posledního balíčku došlo k syntéze dílčích výstupů dosud užitých výzkumných instrumentů:
závěrů skupinových diskusí, rešerší, dotazníků, polostandardizovaných rozhovorů a analýzy statistických
dat programu OMEGA (viz obrázek 3). Byla zkonstruována osnova evaluační zprávy včetně začlenění
oblastí dobré evaluační praxe vycházející z doporučení metodického rámce TAFTIE. Byly zodpovězeny
dílčí evaluační otázky a navržena doporučení ke zvýšení Relevance a Efektivity programu OMEGA. Bylo
zhodnoceno, do jaké míry bylo dosaženo cílů evaluace, tedy zjištění 1. Co v programu OMEGA funguje
a 2. Co v programu OMEGA nefunguje a jak to změnit. Výsledky evaluace dovolují oslovit každou cílovou
skupinu s odpovídajícím vzkazem. Došlo k reflexi evaluačních aktivit pro příští evaluační praxi nebo tým
ve formě „lessons learned“. Evaluační zpráva a její závěry a doporučení jsou v této fázi připraveny
k dalšímu šíření. Aktivity na tomto balíčku započaly v únoru 2015 a byly ukončeny na konci dubna 2015.
Výstupem tohoto balíčku je komplexní průběžná evaluační zpráva o programu OMEGA.

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
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Obrázek 3 Syntéza výstupů výzkumných dokumentů (PB 5)
Obrázek 4 Syntéza výstupů výzkumných
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Výsledky interim evaluace
ZODPOVĚZENÍ VÝZKUMNÝCH OTÁZEK A DOPORUČENÍ
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C. INTERPRETAČNÍ ČÁST
7 PŘEHLED ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ
Interpretační část přináší syntézu získaných informací z využitých výzkumných instrumentů (viz kap.
4.2). Je rozdělena do deseti zkoumaných oblastí, ve kterých nabízí odpovědi na dílčí výzkumné otázky
(viz přehled v kap. 4.3.). Každá odpověď na dílčí výzkumnou otázku je opatřena odůvodněním, tedy –
tam, kde je to vhodné – přehledem relevantních pasáží z platného znění programu OMEGA a klíčových
odpovědí získaných z výzkumných instrumentů. Na základě výsledků evaluačních aktivit jsou ke každé
zkoumané oblasti navržena opatření pro zvýšení Relevance programu (Oblasti I.–IV.) a Efektivity
programu (Oblasti V.–X.)23. Návrhy opatření jsou rozděleny do třech úrovní dle jejich komplexnosti,
které zároveň představují a) maximální, b) střední, c) minimální přínosy ke zvýšení Relevance
a Efektivity programu. Navržená opatření vycházejí výhradně z výstupů této interim evaluace. Mohou
sloužit jak pro relevantnější a efektivnější nastavení poslední veřejné soutěže programu, tak jako
podklad pro případný vývoj programu navazujícího.

7.1 I. Tematické nastavení programu
DÍLČÍ OTÁZKA 1: Je tematické nastavení programu stále aktuální?
Existence programu na podporu aplikací plynoucích ze společenských a humanitních věd je
hodnoceno kladně. Tematické nastavení programu OMEGA je považováno za aktuální a široké, ale
nedostatečné v případě, že by mělo řešit všechny aspekty ve vazbě na výzvy 21. století včetně podpory
kulturních a kreativních odvětví a inovací plynoucích z designu a uměnověd a přispívat k naplňování
priorit aktuálních národních a resortních strategických dokumentů, včetně Strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti.
Nejvyšším počtem projektů je naplňován specifický cíl 1 zaměřený na zefektivnění veřejné politiky
(42 projektů). Druhým cílem s nejvyšším počtem podpořených projektů je specifický cíl č. 4 zaměřený
na udržitelný rozvoj společnosti a životního prostředí (29 projektů). Nejvíce prostředků bylo
rozděleno na naplňování specifického cíle 1 a cíle 4 prostřednictvím skupiny oborů A – Společenské
vědy (cíl 1 = 62 656 tis. Kč, cíl 4 = 44 067 tis. Kč). V programu OEMGA je doposud minimálně

23

Seznam oblastí a k nim přiřazených výzkumných otázek viz kap. 3.3
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naplňovány specifické cíle zaměřené na české veřejné zájmy (specifický cíl č. 2, 6 projektů), predikce
ekonomického vývoje (specifický cíl č. 6, 4 projekty) a demografický vývoj (specifický cíl č. 8, 5
projektů). Zjištěnou nevyrovnanost v tematickém zaměření programu lze přičíst neexistenci ex ante
evaluace programu (resp. absorpční kapacitě programu).

7.1.1 Odůvodnění


Program OMEGA24

Tematické zaměření programu bylo navrženo v souladu s prioritami stanovenými Národní politikou
výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009–2015. Získané poznatky mají přispět k definování faktorů a
procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti v kontextu probíhající evropské
integrace a světové globalizace (např. vývoj specializovaného software pro modelování či simulace
ekonomických či demografických trendů, dopadů regulace či deregulace v různých odvětvích apod.).
Program OMEGA je koncipován tak, že umožňuje návrhy jednotlivých témat samotnými výzkumnými
týmy (formou bottom up). Program OMEGA a program NAKI Ministerstva kultury ČR mají k sobě být
zcela komplementární tak, aby oba dva tyto programy společně pokrývaly celou oblast aplikovaného
společenskovědního výzkumu reagujícího na potřeby socioekonomického rozvoje české společnosti.
Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a
uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality
života jejích obyvatel a vyvážený socioekonomický rozvoj společnosti.
Specifické cíle programu se týkají devíti tematických okruhů:
Specifický cíl 1 – zefektivnění veřejné politiky
Vytvořit a zavést nové postupy pro zefektivnění využitelnosti stávajících veřejných politik na
centrální, krajské i místní úrovni; připravit a zajistit nové postupy pro zavedení a uplatňování
nových veřejných politik v ČR, v kontextu realizace společných politik EU.
Specifický cíl 2 – české veřejné zájmy
Vytvořit a zavést nové postupy pro prosazení a uskutečňování českých veřejných zájmů.
Specifický cíl 3 – rozvoj ČR a regionů
Připravit a zavést nové postupy pro cílený rozvoj ČR a jejich regionů, pro posílení její pozice v EU
v rámci probíhajícího evropského integračního procesu.

24

Viz Příloha č. 11. Program OMEGA
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Specifický cíl 4 – udržitelný rozvoj společnosti a životního prostředí
Vypracovat a zavést nové postupy a metody pro analýzu a vyhodnocení sociálních,
ekonomických problémů a jejich dopadů na udržitelný rozvoj společnosti, dopadů sociálněekonomického rozvoje společnosti na životní prostředí.
Specifický cíl 5 – hodnocení dopadů státních zásahů
Vytvořit a zavést nové postupy, vyvinout nové metody a systémy pro hodnocení dopadů státních
zásahů na hospodářský a společenský vývoj.
Specifický cíl 6 – predikce ekonomického vývoje
Vyvinout nové postupy a systémy pro predikci ekonomického vývoje a zvýšení
konkurenceschopnosti ekonomiky ČR v rámci globalizovaného prostředí, pro sledování a
analýzu dopadů regulace bankovních a finančních trhů v ČR.
Specifický cíl 7 – sociální inkluze
Připravit a zavést nové postupy a metody pro omezení negativních dopadů probíhajících
sociálně stratifikačních procesů v české společnosti a pro zmírnění vznikajících sociálních
nerovností.
Specifický cíl 8 – demografický vývoj
Vypracovat a zavést nové postupy a metody pro omezení negativních dopadů demografického
vývoje v ČR.
Specifický cíl 9 – lidský kapitál a vzdělávání
Vytvořit a zavést nové postupy, metody a systémy pro rozvoj lidského kapitálu a pro
zefektivnění stávajícího systému vzdělávání v ČR.


Statistické vyhodnocení25

Nejvyšším počtem projektů je naplňován specifický cíl 1 zaměřený na zefektivnění veřejné politiky
(42 projektů). Druhým cílem s nejvyšším počtem podpořených projektů je specifický cíl č. 4 zaměřený
na udržitelný rozvoj společnosti a životního prostředí (29 projektů). Mezi cíle, k jejichž naplňování se
hlásí nejméně projektů, patří především specifický cíl č. 6 z oblasti predikce ekonomického vývoje
(4 projekty). Ve srovnání se specifickým cílem č. 1 a 4 vykazují nižší počet projektů i další specifické
cíle, především č. 8 (demografický vývoj) a č. 2 (české veřejné zájmy).
Nejvíce prostředků bylo rozděleno na naplňování specifického cíle 1 a cíl 4 prostřednictvím skupiny
oborů A – Společenské vědy (cíl 1 = 62 656 tis. Kč, cíl 4 = 44 067 tis. Kč). Nejméně prostředků směřuje
ke specifickému cíli č. 6 Predikce ekonomického vývoje a finanční trhy (6 765 tis. Kč).

25
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Dotazníky26

Téměř 80 % všech dotazovaných považuje tematické zaměření programu OMEGA za správné. Mezi
nejčastější připomínky patří omezené zaměření programu na neziskový sektor. Z otevřených
komentářů vyplývá, že kladně je hodnocena velká šíře a zaměření programu, nicméně ve vazbě na
budoucnost by bylo nutné témata rozšířit.
Program OMEGA je považován za užitečný, ale nedostatečný v případě, pokud by měl řešit všechny
aspekty všech společenskovědních disciplín ve vazbě na výzvy 21. století. Bylo by vhodné změnit
základní přístup k programu OMEGA a vyhlašovat specificky nastavené veřejné soutěže nebo
specificky zaměřené podprogramy. TA ČR by měl dále aktivně jednat s resorty o preferenci témat a
vymezit program OMEGA vůči programu BETA.


Rozhovory27

Program OMEGA je považován za užitečný, ale nedostatečný v případě, pokud by měl řešit všechny
aspekty všech společenskovědních disciplín ve vazbě na výzvy 21. století. Bylo by vhodné změnit
základní přístup k programu OMEGA a vyhlašovat specificky nastavené veřejné soutěže nebo
specificky zaměřené podprogramy. TA ČR by měl dále aktivně jednat s resorty o preferenci témat a
vymezit program OMEGA vůči programu BETA.


Skupinové diskuse28

Ze závěrů skupinových diskusí vyplývá, že v kontextu podpory inovačního potenciálu společenských
a humanitních věd, resp. uměnovědy není možné dělit výzkum na základní a aplikovaný. Dále je nutné
hovořit o tzv. „inovovaných produktech“ namísto o „inovovaných výrobcích“ a tuto dikci (překlad)
prosadit do českého výzkumného prostoru a legislativy. Dále je nutné brát v úvahu heterogenitu
společenských a humanitních věd, resp. uměnovědy a s tím související rozdílné výzkumné metody a
postupy, jako např. research by design (jakákoliv řešení, při kterých je design podstatnou součástí
výzkumného procesu), umělecký/kritický výzkum (sociálně-experimentální výzkum za pomoci umění
v jeho živé podobě, umělecko-sociální experiment), analytický výzkum (Výzkum zaměřený na artefakt
či tvůrčí metodu nebo koncepci) nebo consumer research, akční výzkum (cyklický výzkum s fázemi
akce, vyhodnocení a reflexe s neustálým přizpůsobováním aktuální situaci pro změnu sociální reality)
a další výzkumné metody zaměřené na uživatele (komunitní informatika, kontextuální design,
participativní design, empatický design, emocionální design a další metody). Společenský a humanitní
výzkum se stává stále více interdisciplinárním.
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Viz Příloha č. 4. Výsledky dotazníkových šetření

27

Viz Příloha č. 5. Výsledky rozhovorů
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Na základě získaných poznatků a za pomoci účastnic a účastníků skupinových diskusí byla navržena
definice výzkumu společenských a humanitních věd, která zní takto: „Společenskovědní a humanitní
obory jsou místem, na kterém moderní společnost získává sebereflexi a vědecké poznatky o sobě samé.
Úkolem společenskovědních a humanitních oborů je poskytovat tyto poznatky v jednotě kultury, tradic a
pokroku ve všech vědeckých oblastech. Vytvářením nových analýz, zaváděním nových metod a vyvíjením
nových postupů a produktů přispívají společenskovědní a humanitní obory pozitivním změnám sociální
reality, kvalitě života a udržitelnému růstu. Toto pojetí aplikovaného společensko-vědního/humanitního
výzkumu zahrnuje i posuzování společenských dopadů realizace dosažených výsledků a respektování
etických a morálních zásad spjatých s působením aktérů výzkumných a inovačních procesů.“


Rešerše sociálních inovací29

Program OMEGA – i s ohledem na minimalizaci duplicit s OPZ – může fenoménu sociálních inovací
přispět zaměřením na projekty zabývající se podporou prostředí, které poskytuje vhodné podmínky
pro podporu sociálních inovací v jejich celém „životním cyklu“, umožňuje sdílení informací,
multidisciplinární řešení problémů vycházející z poptávky (potřeby) a umožňuje a motivuje aktivní
zapojení občanů do řešených problémů. Pro sociální inovace jsou významné schopnost rozpoznání fází
životního cyklu sociální inovace a podpora evaluace sociálních inovací prostřednictvím tzv. policy
experimentation.


Rešerše Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti30

Aplikovaný společenskovědní a humanitní výzkum je nezbytný pro úspěšnou realizaci schválené
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR. Vzhledem k potřebě zajistit konkurenceschopnost
(českých subjektů a potažmo ČR jako celku) jakožto významný dlouhodobý cíl země, je nezbytné, aby
došlo k nastavení struktury a procesů pro sledování a následné využití inovací nejen v oblastech
technologií, ale především v oblastech řízení veřejné správy a realizace veřejných politik. Součástí
výzkumu by také mělo být aktivní sledování nově implementovaných nástrojů zejména vzhledem k
inovacím ve veřejném sektoru a sociálním inovacím ve státech, které vedou žebříčky mezinárodní
konkurenceschopnosti. Aby program OMEGA lépe přispíval realizaci Strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti, bylo by vhodné jej zaměřit na podporu projektů ex-ante a ex-post hodnocení
veřejných intervencí, především vznik (1) kvalitních rámcových metodik (zejména vzhledem
k hodnocení celospolečenských nákladů a užitků) a (2) hodnocení (očekávaných) dopadů dané veřejné
intervence v souladu s příslušnou rámcovou metodikou v rámci institucí. Pro rozvoj infrastruktury by
bylo vhodné se zaměřit na (3) definici potřeb vzhledem k infrastruktuře v území a způsobům jejich
nejefektivnějšího naplnění. Makroekonomické stabilitě by program OMEGA mohl přispět výzkumem
(4) využití nástrojů behaviorální a “tradiční” ekonomie vzhledem k optimalizaci soustavy daní.
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Viz Příloha č. 8. Sociální inovace a možnosti podpory
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Viz Příloha č. 6. Rešerše Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR
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Zdravotnictví dává příležitost pro výzkum (5) demografické změny a stárnutí populace včetně
udržitelnosti sociální a zdravotní péče a léčebných postupů. Vzdělanost si pak žádá výzkum (6)
adaptability českého školství na dynamicky se měnící společensko-ekonomické prostředí. (7) Zvýšení
efektivity finančních trhů (a zejména potřeby zvýšit dostupnost kapitálu pro rozvoj podniků a jejich
inovativních záměrů) a zaměření na (8) negativní dopady veřejné podpory některých finančních
produktů (životní pojištění, stavební spoření) jsou tématy oblasti Finančních trhů. V oblasti zlepšování
podnikatelského prostředí by bylo účelné zaměřit výzkum na (9) identifikaci zbytečné administrativní
zátěže a navržení cesty její minimalizace a (10) možnosti motivovat a podporovat firmy při přechodu
na produkci s vyšší přidanou hodnotou. Pro samotné inovace může program OMEGA přispět oblasti
podpory (11) netechnologických inovací, výzkumem zaměřeným na (12) efektivitu veřejné podpory
prostředí VaV a na (13) výzkum zaměřený na posílení role veřejných zadavatelů při nákupech
inovativních produktů (innovative public procurement, procurement of innovations). Současné znění
dílčích cílů programu částečně dovoluje formulaci výzkumných témat, která by vedla k implementaci
nebo hodnocení SMK. Protože se program OMEGA explicitně nezaměřuje na naplňování a hodnocení
SMK, může přispívat nekoordinovaně a pouze nepřímo.


Rešerše kulturních a kreativních odvětví31

Společenskovědní a humanitní výzkum je pro aktivaci a využití potenciálu kulturních a kreativních
odvětví významný v 5 základních oblastech: (1) Vzdělávací systém, věda a výzkum (např. vzdělávání
kreativního lidského kapitálu a systémy učení, systém distribuce produktů a služeb chráněných právy
duševního vlastnictví apod.); (2) Ekonomický systém (etablování nových trhů a ekonomických
příležitostí, výzkum pozitivních efektů přelévání a cross innovation plynoucí z kulturních a kreativních
odvětví, zakládání podniků, management a leadership, změny světa práce, nové obchodní modely
a hodnotové řetězce, optimalizace sběru a vyhodnocování statistických dat v kontextu aktérů
kulturních a kreativních odvětví a jejich přínosů apod.); (3) Životní prostředí – prostředí pro život
(udržitelné využívání hmotných faktorů, urbánní rozvoj, využití kulturní infrastruktury pro retenci a
alokaci obyvatel a pracovní síly, metody zvyšování kultury spolupráce a participace apod.); (4)
Kulturní a informační veřejnost (rozvoj a využívání nehmotných faktorů, kultura imanentní a její
instrumentální hodnoty, estetika, identifikace a využití lokálních nemateriálních alokačních faktorů
pro kreativní podnikání, výzkum řetězce kulturní a mediální produkce – distribuce – konzumace,
kultura síťování a spolupráce, digitalizace a online dimenze, reflexe sociálních médií a digitální
společnosti apod.); (5) Veřejná politika, správa a samospráva (strategický leadership, change
management, daňový systém v kontextu nové ekonomiky, nové nápady a řešení lokálních
i celospolečenských problémů, tvorba a hodnocení politik na základě empirických znalostí, legitimní
systém pro využívání práv duševního vlastnictví (chráněné i veřejné), bezbariérový inovační
ekosystém pro rozvoj kreativity apod.). Současné znění dílčích cílů programu částečně dovoluje
formulaci výzkumných témat ve čtyřech výše zmíněných oblastech (vyjma oblasti v Kulturní
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a informační veřejnosti). Ovšem tím, že v současném znění programu OMEGA nejsou přínosy pro
podporu kulturních a kreativních odvětví formulovány, může docházet k jejich přehlédnutí a tím
k nepodporování těchto témat.


Zahraniční praxe32

Tematické zaměření zahraničních programů obdobných programu OMEGA je většinou mezioborové
a zaměřené na podporu inovací. Poskytovatelé podpory a další orgány VaV konzultují se zájmovými
stranami tematické zaměření programů podpory, přičemž zájem o konzultace bývá oboustranný.
Podporovaných témat je mnoho a jsou projektově nebo institucionálně (popř. infrastrukturně)
zaměřené. Společným prvkem zahraničních dobrých praxí je trend k problémově orientovanému
výzkumu. Používání termínu inovativnosti místo aplikovatelnosti umožňuje širší zaměření
podporovaných projektů, protože pro inovace je často potřebný i základní výzkum (nové abstraktní
poznatky a závěry). Ve všech státech zmíněných v podkladu je jasný záměr podporovat výzkum, který
bude mít pozitivní efekt na sociální realitu, ale samotná "aplikovatelnost" není nezbytně jediným cílem
veřejné podpory. Jako příklad dobré praxe v podpoře inovací plynoucích z humanitních věd a umění
může sloužit Arts & Humanities Research Counsil33 Spojeného království.

7.1.2 Doporučení
Aby bylo tematické nastavení programu OMEGA relevantnější pro řešení aspektů ve vazbě na výzvy
21. století a aby bylo lépe nastaveno pro možnost podpory kulturních a kreativních odvětví a inovací
plynoucích z designu i pro naplňování priorit aktuálních národních a resortních strategických
dokumentů včetně SMK a jejich evaluaci, doporučuje evaluační tým přijmout tato opatření:
Tabulka 7 Doporučení pro relevantnější tematické nastavení
Úroveň zvýšení
Relevance programu
Maximální

Návrhy opatření




Zahájit diskuse s partnery národního systému VaV, se zástupci
resortů i se zástupci vysokých škol včetně uměleckých o národní
strategické vizi a koordinované podpoře výzkumu (základního i
aplikovaného) ve společenských a humanitních vědách, resp. umění.
Změnit základní přístup k programu na podporu společenských a
humanitních věd a vyhlašovat specificky nastavené veřejné soutěže,
příp. formulovat specificky zaměřené podprogramy.

Viz Příloha č. 10. Podpora aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu: Dobrá zahraniční praxe
a Příloha č. 9. Poznámky k rešerši zpracované Kristinou Kadlečíkovou pro Technologické Centrum AV ČR na
téma Aplikovaného společenskovědního výzkumu z března 2008.
32
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Započít vývoj nového navazujícího a) programu, b) programu
s podprogramy nebo c) několika programů zaměřených na podporu
inovačního potenciálu společenských a humanitních věd s ohledem
na naplňování priorit aktuálních národních a resortních
strategických dokumentů a na témata socioekonomických výzev
v kontextu 21. století:
1. INKLUZE: Zvýšení kvality života člověka v důsledku rozvoje
sociální inkluze
2. ZDRAVÍ: Zvýšení kvality života člověka v důsledku
prevence onemocnění a zajištění a udržení jeho mentálního a
fyzického zdraví
3. MÉDIA A ICT: Využití nových technologií a ICT pro
zvyšování kvality života a jejich reflexe ve společnosti
4. GENERACE BUDOUCÍ I STÁRNOUCÍ: Adaptace české
společnosti na výzvy spojené s atomizací žití a se stárnutím
populace v České republice
5. PRÁCE: Poznání a řešení výzev dynamicky měnícího se
světa práce, včetně souvisejících problémů při řešení
zaměstnanosti a kvality pracovního života
6. REGIONÁLNÍ KONVERGENCE: Omezování výrazných
regionálních disparit a dichotomie měst a venkova pro vyvážený
socioekonomický rozvoj
7. ROZVOJ KRAJINY: Udržitelný rozvoj kulturní krajiny – tedy
krajiny lesohospodářské, zemědělské, těžební a sídelní – v
kontextu rozvoje hospodářských, environmentálních a
sociálních zájmů
8. URBANISMUS: Zvýšení kvality života v obcích ČR
prostřednictvím komplexního urbánního rozvoje za využití
místně příslušných materiálních i nemateriálních zdrojů
9. MOBILITA: Zajištění dopravní dostupnosti, bezpečnosti a
mobility pro zvyšování kvality života společnosti a
konkurenceschopnosti
10. VZDĚLÁVÁNÍ: Optimalizace vzdělávacího systému a
infrastruktury v kontextu nových potřeb rozvoje lidského
kapitálu
11. KOMPETENCE: Optimalizace obsahu a metod vzdělávání v
kontextu nových výzev 21. století
12. KULTURNÍ A KREATIVNÍ ODVĚTVÍ: Mapování a využívání
kreativního a inovačního potenciálu kulturních a kreativních
odvětví pro socioekonomický rozvoj a konkurenceschopnost
13. PROSTŘEDÍ PRO PODNIKÁNÍ: Systémová podpora
příznivého operačního prostředí pro rozvoj podnikání a
konkurenceschopnost
14. NEHMOTNÉ ZDROJE PRO INOVACE: Využití kulturních
zdrojů a tvůrčích aktivit včetně designu a živého umění pro
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inovace, pro zvýšení kvality života společnosti a pro posílení
konkurenceschopnosti
15. VĚDA, VÝZKUM A VÝVOJ, INOVACE: Zlepšení podmínek v
oblasti vědy, výzkumu a inovací a v transferu technologií a
znalostí v kontextu strategického zaměření výzkumných potřeb
16. TVORBA POLITIK: Zvyšování efektivnosti působení
veřejných politik v ČR na všech úrovních zaváděním nových
metod jejich tvorby a hodnocení
17. EVROPSKÁ INTEGRACE: Posílení pozice ČR v kontextu
probíhajícího evropského integračního procesu
18. STÁTNÍ SPRÁVA: Rozvoj moderních systémů státní správy
pro zvyšování produktivity služeb orientovaných na občana a
pro snižování administrativní zátěže
19. DIGITALIZACE, INFORMACE A DATA: Vývoj nových metod
a systémů pro zpracování, analýzu a bezpečné využívání a
sdílení informací a dat veřejného, soukromého a neziskového
sektoru
Zahájit diskuse se zástupci resortů o koordinaci a vymezení podpory
aplikovaného výzkumu společenských a humanitních věd v rámci
programů účelové podpory (OMEGA) a veřejných zakázek (BETA), i
v kontextu podpory státní správy a samosprávy na straně jedné a
neziskového sektoru na straně druhé.
Programy účelové podpory vyvíjet tak, aby společenským
a humanitním vědám, resp. uměnovědám umožňovaly využívat
jejich typických výzkumných metod odpovídajícími výstupy
(výsledky) a tím podpořit přečerpávání jejich inovačního potenciálu
do společnosti.
Programy účelové podpory (nejen) společenských a humanitních
věd vyvíjet tak, aby byly v synergii s programy podpory základního
výzkumu.
V rámci aplikovaného výzkumu by se podpora měla zaměřit
převážně na výzkum zaměřený na cíl ("goal-oriented") a na výzkum
vedoucí k pozitivním změnám sociální reality.
Kromě striktního zaměření výzkumu vyplývajícího zejména z
celospolečenských výzev, je také možné v jednotlivých oblastech
část programu alokovat na tzv. divokou kartu, kdy si výzkumníci
sami stanovují cíl aplikovaného výzkumu bez dalších omezení.
Přidat další úroveň mezi hlavní a specifické cíle, v současnosti je
mezi těmito dvěma částmi velký prostor. V kontextu aplikací
plynoucích ze společenských a humanitních věd mohou být cíle
formulovány jako měřitelné, tak i neměřitelné, ovšem věcně
vysvětlitelné.
V rámci PR programu (resp. komunikační strategie programu)
a poslední veřejné soutěže motivovat potenciální uchazečky
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a uchazeče k podávání návrhů projektů se zaměřením na naplňování
objevených témat, která lze zároveň navázat na platné znění
specifických cílů programu.
Motivovat uchazečky a uchazeče k podávání návrhů projektů z řad
témat definovaných v rámci této interim evaluace (viz výše), jsou-li
tato v souladu s platným zněním specifických cílů programu.
Umožnit v poslední veřejné soutěži naplňování vybraných cílů VaVaI
z NPOV, které byly v této evaluaci zjištěny jako potřebné pro
naplňování priorit národních a resortních strategických dokumentů,
i pro řešení témat v kontextu výzev 21. století (viz výše).

7.2 II. Zapojení výzkumných oborů
DÍLČÍ OTÁZKA 2: Může program OMEGA lépe aktivovat inovační potenciál společenských a
humanitních věd?
V rámci prvních dvou veřejných soutěží se do výzkumných projektů zapojují především obory AE =
Řízení, správa a administrativa a AH = Ekonomie. Do programu OMEGA se nezapojují všechny
společenské a humanitní obory, takže aplikační potenciál nezapojených oborů není programem
vyčerpáván, jako např. AB – Dějiny, AC – Archeologie, antropologie, etnologie, AF – Dokumentace,
knihovnictví, práce s informacemi, AI – Jazykověda, AJ – Písemnictví, masmedia, audiovize aj.
Mimo společenskovědní obory dle klasifikace CEP, které se účastní řešení projektů v programu
OEMGA, se řadí např. BB – Aplikovaná statistika, operační výzkum, DE – Zemský magnetismus,
geodesie, geografie, DI – Znečištění a kontrola vzduchu, DM – Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace,
DN – Vliv životního prostředí na zdraví, DO – Ochrana krajinných území aj.
Zapojení přírodovědných nebo technických oborů je vnímáno jako pozitivní, neboť pro vyčerpání
inovačního potenciálu společenských a humanitních věd hraje významnou úlohu interdisciplinární
přístup. Interdisciplinarita ovšem není automaticky známkou kvality, ale prostředkem k dosažení
pozitivních změn společenské reality. Text programu OMEGA se se svou dikcí obrací pouze na
„aplikované společenské vědy“, humanitní vědy ani uměnovědy nejsou zmíněny.

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
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7.2.1 Odůvodnění


Program OMEGA34

Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a
uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality
života jejich obyvatel a vyvážený socioekonomický rozvoj společnosti. Protože program OMEGA
explicitně nezmiňuje „aplikované humanitní vědy“ ani „umění“ (pro zapojení výzkumu vizuální části
produktu nebo služby za užití např. designu), mohou výzkumnice a výzkumníci těchto nezmíněných
oborů možnost zapojení do programu OMEGA přehlédnout.


Statistické vyhodnocení35

V programu OMEGA jsou nejčastěji řešeny projekty v rámci oborů AE – Řízení, správa a administrativa,
v němž je řešeno celkem 32 projektů, AH – Ekonomie, ve kterém je podpořeno celkem 31 projektů.
Následují obory AO – Sociologie, demografie s 15 podpořenými obory a AP – Městské, oblastní
a dopravní plánování, ve kterém bylo podpořeno 12 projektů.
Naopak vůbec nepodpořeno zůstalo 7 oborů CEP ze skupiny oborů A – Společenské vědy AA – Filosofie
a náboženství, AB – Dějiny, AC – Archeologie, antropologie, etnologie, AF – Dokumentace, knihovnictví,
práce s informacemi, AI – Jazykověda, AJ – Písemnictví, masmédia, audiovize, AK – Sport a aktivity
volného času.
Mimo společenskovědní obory dle klasifikace CEP, které se účastní řešení projektů v programu
OEMGA se pak řadí následující obory: BB – Aplikovaná statistika, operační výzkum, DA – Hydrologie a
limnologie, DE – Zemský magnetismus, geodesie, geografie, DI – Znečištění a kontrola vzduchu, DM –
Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, DN – Vliv životního prostředí na zdraví, DO – Ochrana
krajinných území, GB – Zemědělské stroje a stavby.


Skupinové diskuse36

Skupinové diskuse zdůrazňují potřebu komunikace napříč vědními obory bez ohledu na jejich
příslušnost ke společenským nebo humanitním vědám nebo uměnovědám, neboť teprve ve spolupráci
a v interdisciplinárních projektech mohou některé obory plně dojít k aplikačnímu využití potenciálu
jednotlivých oborů. Ze závěrů vyplynula nutnost podrobnější diverzifikace vědních oborů, aby mohlo
dojít k jejich cílenému vybízení k účasti na inovačních aktivitách potenciálně podpořených programem

34

Viz Příloha č. 11. Program OMEGA

35

Viz Příloha č. 1. Výsledky analýzy statistických dat

36

Viz Příloha č. 2. Výsledky skupinových diskusí
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
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OMEGA. Zároveň diskusní platformy upozorňují na to, že fragmentace může být v jistých ohledech
kontraproduktivní, neboť inovační potenciál může být přečerpáván jedině v širším oborovém
kontextu.


Rešerše37

Současná CEP nerozlišuje mezi společenskovědními obory a obory humanitních věd. Rešerše přinášejí
poznatky k definici jednotlivých skupin oborů „společenských věd“ typu „A“, které se dají rozdělit až na
55 dílčích disciplín společenských a humanitních věd, resp. uměnověd.


Zahraniční praxe38

Mnoho států zaměřených na rozvoj inovací podporuje výzkum na základě cíle daného výzkumu a ne na
základě charakteristiky výzkumu (mezioborový, technický, humanitní, společenskovědní, aplikovaný,
ne-aplikovaný, atp.). Veřejná podpora je tak poskytována projektům, které se snaží řešit konkrétní
společenský problém (jsou zaměřené na cíl), a to bez omezení ohledně aplikovatelnosti, oboru nebo
interdisciplinarity.

37

Viz Příloha č. 3. Výsledky rešerší

Viz Příloha č. 10. Podpora aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu: Dobrá zahraniční praxe
a Viz Příloha č. 9. Poznámky k rešerši zpracované Kristinou Kadlečíkovou pro Technologické Centrum AV ČR na
téma Aplikovaného společenskovědního výzkumu z března 2008.
38

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
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7.2.2 Doporučení
Aby byl prostřednictvím programu na podporu společenských a humanitních věd vyčerpáván inovační
potenciál pokud možno všech příslušných vědních oborů, doporučuje evaluační tým přijmout tato
opatření:
Tabulka 8 Doporučení pro zapojení výzkumných oborů
Návrhy opatření

Úroveň zvýšení Relevance
programu
Maximální





Střední





Minimální



Zabývat se možnostmi optimalizace definic vědních oborů
klasifikace CEP, především oborů A „společenské vědy“ tak,
aby tato definice umožnila mezinárodní srovnání
prostřednictvím postupného sbližování s novou verzí Frascati
manuálu
Je nutná podrobnější diverzifikace vědních oborů, aby mohlo
dojít k jejich cílenému vybízení k účasti na inovačních
aktivitách. Míra takové diverzifikace by měla být vyvažována
vědomím, že v některých případech může být inovační
potenciál přečerpáván jedině v širším oborovém kontextu.
Přijmout komunikační strategii programu, jejíž součástí budou
opatření k motivaci potenciálních řešitelek a řešitelů projektů
z řad všech oborů společenských a humanitních věd k zapojení
se do výzkumu.
Jako další součást komunikační strategie programu motivovat
zástupkyně a zástupce technických a přírodních věd
k zapojování do řešení socioekonomických témat.
V rámci poslední veřejné soutěže programu motivovat
k zapojení do výzkumných projektů vědní obory napříč
společenskými a humanitními vědami tím, že budou v textu
výzvy zmiňovány nejen společenské vědy, ale i vědy
humanitní.

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
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7.3 III. Realizace politik
DÍLČÍ OTÁZKA 3: Může program OMEGA lépe přispívat k realizaci národních a resortních
strategických dokumentů?
Program OMEGA explicitně zmiňuje organizační složky státu jako uživatele výstupů projektů, realizace
národních či resortních strategických dokumentů je možná. Těchto dokumentů bylo objeveno 36
(viz příloha č. 739). Aplikovaný společenskovědní a humanitní výzkum je nezbytný pro úspěšnou
realizaci národních a resortních strategických dokumentů včetně schválené Strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti ČR. Program není explicitně zaměřen na podporu některého národního či
resortního strategického dokumentu (ani na podporu kulturních a kreativních odvětví), což může mít
za následek to, že témata s tímto spojená mohou zůstat mimo pozornost řešitelských týmů. Současné
nastavení programu OMEGA je dostatečně široké, aby umožnilo alespoň částečně přispívat k realizaci
priorit národních a resortních strategických dokumentů. Omezení je dáno mantinely znění platných
specifických cílů programu OMEGA a podmínkami uznávání výsledků podpořených projektů dle RIV
a jejich dosahování a využívání. V rámci šířce a komplexnosti výzkumných témat národních
a resortních strategických dokumentů je účelné vyhlašovat veřejné soutěže tematicky zaměřené
s jasně definovaným zamýšleným dopadem.

7.3.1 Odůvodnění


Program OMEGA40

Provázanost navrhovaného postupu projektu s řešením tematických okruhů a cílů uvedených
v programu je předmětem hodnocení návrhu projektu. Prvořadými uživateli výsledků programu
budou vzhledem k jeho zaměření a definovaným cílům organizační složky státu, územně samosprávné
celky a veřejné či soukromé subjekty působící v různých společenských oblastech, které budou
výsledky využívat na základě uzavřené smlouvy o využití výsledků v souladu s podmínkami Rámce
Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.


Rozhovory41

Současné definice výsledků typu Nmet (certifikovaná metodika) a Nmap (odborné mapy) nepřispívají
k naplnění hlavního cíle programu a je nutné je předefinovat. K uznatelnosti výsledků typu N by
postačovalo odborné recenzování formou peer review (i zahraniční), tedy bez vazby na státní
certifikační autoritu. Problematickým se také jeví výsledek V (výzkumná zpráva s utajovaným
Příloha č.7 Navázání priorit národních a resortních strategií na cíle VaVaI z NPOV
Viz Příloha č. 11. Program OMEGA
41 Viz Příloha č. 5. Výsledky rozhovorů
39
40

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
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obsahem jakožto výstupu aplikovaného společenskovědního nebo humanitního výzkumu
podpořeného formou účelové podpory. U tohoto výsledku nelze zjistit dopady takového výsledku,
a dále takový výsledek nelze přímo využívat a šířit. V případě existence tzv. letter of intent od orgánu
státní správy k využití výsledku typu N by mělo být poskytovatelem (TA ČR) kontrolováno
a vyžadováno skutečné uplatňování výsledku v praxi.


Rešerše42

Program OMEGA může přispět k realizaci priorit 36 národních a resortních strategických dokumentů
prostřednictvím naplňování cílů VaVaI z NPOV, ke kterým jednotlivé priority národních a resortních
strategických dokumentů směřují. Komplexní přehled všech priorit 36 národních a resortních
strategických dokumentů s přiřazením odpovídajících cílů VaVaI z NPOV je k dispozici v příloze č. 7.

7.3.2 Doporučení
Aby program OMEGA lépe přispíval k naplňování národních a resortních strategických dokumentů,
jsou evaluačním týmem navrženy následující doporučení:
Tabulka 9 Doporučení pro realizaci politik
Návrhy opatření

Úroveň zvýšení
Relevance programu
Maximální






Střední




Minimální

42



V případě zahájení příprav navazujících podpůrných instrumentů
zohledňovat při jeho/jejich vývoji řešení národních a resortních
strategických dokumentů.
Vypisovat specificky zaměřené veřejné soutěže zaměřené na řešení
jasně ohraničeného problému
V případě existence letter of intent od orgánu státní správy k využití
výsledku typu N nebo H by mělo být poskytovatelem (TA ČR)
kontrolováno skutečné uplatňování výsledku v praxi.
Změna formulace dílčích cílů programu ve smyslu explicitního zaměření
na naplňování a evaluaci (předem vybraných) priorit národních a
resortních strategických dokumentů.
Jako spojovací článek mezi prioritami národních a resortních
strategických dokumentů a programy TA ČR využívat cíle VaVaI z NPOV.
Po dohodě se zástupci resortů přiřadit k národním a resortním
prioritám související cíl VaVaI a umožnit naplnění tohoto cíle
prostřednictvím programu OMEGA v rámci poslední veřejné soutěže.

Viz Příloha č. 7. Navázání priorit národních a resortních strategií na cíle VaVaI z NPOV
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
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7.4 IV. Národní priority orientovaného výzkumu
DÍLČÍ OTÁZKA 4: Může program OMEGA lépe přispívat k naplňování cílů VaVaI z NPOV?
Platné znění programu nereflektuje aktuální znění Národní priority orientovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací (NPOV), neboť v době vzniku programu byly v platnosti
předcházející priority. Nově vzniká povinnost přihlásit se v rámci podpořeného projektu k naplňování
nejméně jednoho cíle VaVaI z NPOV.
Program OMEGA naplňuje 24 cílů zastoupených ve 3 prioritních osách Národních priorit
orientovaného výzkumu. Především pak prioritní osu 4 – Sociální a kulturní výzvy (podpořeno
90 projektů, účelová podpora ve výši 161,2 mil. Kč) a prioritní osu 3 – Prostředí pro kvalitní život
(celkem podpořeno 34 projektů, účelová podpora ve výši 68,3 mil. Kč). Okrajově pak program přispívá
k řešení prioritní osy 1 – Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech (podpořeny
4 projekty). V rámci programu OMEGA není naplňováno celkem 18 cílů NPOV z prioritní osy 3 –
Prostředí pro kvalitní život a 12 cílů NPOV z prioritní osy 4 - Sociální a kulturní výzvy. Stejně tak
program OMEGA nepřispívá k naplňování prioritní osy 5 Zdravá populace.
Závěry interim evaluace prokazují, že program OMEGA, resp. výzkum podávaný společenskými
a humanitními vědami má průřezový charakter a může se tak účastnit naplňování až 122 cílů VaVaI
z NPOV (z celkových 170) v rámci všech priorit NPOV. Priorita 4 Sociální a kulturní výzvy je
spolunaplňována programem NAKI, resp. NAKI II, což pro program OMEGA znamená vyloučení
podpory cílů VaVaI z podoblasti 4.3.2. Národní, regionální a lokální identita a tradice a 4.3.3. Hmotné
a nehmotné kulturní dědictví. Vyloučena je i celá priorita 6, která je naplňována programem účelové
podpory Ministerstva vnitra. Bylo navrženo reflektovat priority NPOV v kontextu civilizačních
kompetencí ve spojitosti s výzvami 21. století.

7.4.1 Odůvodnění


Program OMEGA43

Tematické zaměření programu bylo navrženo v souladu s prioritami stanovenými Národní politikou
výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009–2015. V době přijmutí programu vládou nebylo nutné
naplňovat konkrétní cíl VaVaI definovaný v prioritách dokumentu. V současné době je v platnosti
aktualizovaná verze Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací44.

43

Viz Příloha č. 11. Program OMEGA

Zdroj: http://www.vyzkum.cz/storage/att/9B898C53154D73069EA632BE6E96712A/Priority%20VaVaI.pdf
(poslední přístup 15. 4. 2015)
44
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Statistické vyhodnocení45

Program OMEGA naplňuje 24 cílů zastoupených ve 3 prioritních osách Národních priorit
orientovaného výzkumu. Především pak prioritní osu 4 – Sociální a kulturní výzvy (podpořeno
90 projektů, účelová podpora ve výši 161,2 mil. Kč) a prioritní osu 3 – Prostředí pro kvalitní život
(celkem podpořeno 34 projektů, účelová podpora ve výši 68,3 mil. Kč). Okrajově pak program přispívá
k řešení prioritní osy 1 – Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech (podpořeny
4 projekty). V rámci programu OMEGA není naplňováno celkem 18 cílů NPOV z prioritní osy 3 –
Prostředí pro kvalitní život a shodně 12 cílů NPOV z prioritní osy 4 – Sociální a kulturní výzvy. Stejně
tak program OMEGA nepřispívá k naplňování prioritní osy 5 – Zdravá populace.


Skupinové diskuse46

V rámci debaty zaznělo, že NPOV byly psány v roce 2012 a nyní se poznání v této oblasti významně
posunulo, zejména oblast zahrnující civilizační kompetence. Je proto nutné vhodně zdůvodnit
případné rozšíření oblastí podpory výzkumných záměrů v programu, pokud vyjde najevo, že k tomu
závěry skupinových diskusí vedou. Bylo doplněno, že se poznání v této oblasti od roku 2012 významně
posunulo, zejména v kontextu civilizačních kompetencí 21. století. V souvislosti s NPOV byl vyjádřen
názor, že cílů VaVaI je mnoho (170) a měly by se redukovat a zaměřit na strategické oblasti v rámci
vize rozvoje ČR.
Bylo upozorněno na skutečnost, že program OMEGA – či obdobně zaměřený program – by měl zůstat
komplementární k programu NAKI, resp. NAKI II, aby se zamezilo zmatení žadatelů a duplicitnímu
financování výzkumných projektů. Ze stejného důvodu zástupce resortu upozornil, že program
OMEGA (či program nový) by neměl naplňovat cíle VaVaI z NPOV uvedené v prioritní oblast 6, neboť
program zaměřený na naplňování této prioritní oblasti je implementován jiným poskytovatelem
podpory (MV).
Další diskutující poukazuje na text kapitoly 4.11. Sociální aspekty VaV realizovaného v jiných
prioritních oblastech - životní styl populace a environmentální výchova (dokument NPOV). Prioritní
oblast 4 je v oblasti 4 (Rozvoj a uplatnění lidského potenciálu) zařazena problematika ochrany
a podpory lidského zdraví, která má vazbu na zdravotní výzkum zařazený do prioritní oblasti 5.
Konkrétně se jedná o vytvoření nadresortního systému ochrany a podpory zdraví, který bude zaměřen
na ozdravění životního stylu populace a životního a pracovního prostředí. Výzkum v prioritní oblasti 4
má jistou vazbu na prioritní oblast 3, a to zejména v souvislostech s prevencí poškozování životního
prostředí.

45

Viz Příloha č. 1. Výsledky analýzy statistických dat

46

Viz Příloha č. 2. Výsledky skupinových diskusí
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
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Rešerše

Bylo identifikováno na 122 cílů VaVaI z NPOV (z celkových 170) ze všech Priorit NPOV, k jejichž
naplnění mohou přispět společenské a humanitní obory (viz Příloha č. 3 a 7).

7.4.2 Doporučení
Aby program OMEGA lépe přispíval k naplňování cílů VaVaI z NPOV, doporučuje evaluační tým
přijmout následující opatření:
Tabulka 10 Doporučení pro naplňování NPOV
Návrhy opatření

Úroveň zvýšení
Relevance programu
Maximální





V případě zahájení příprav navazujících podpůrných instrumentů
docílit konsensu s partnery národního systému VaV a resorty ČR,
jakou roli hrají společenské a humanitní vědy v naplňování cílů
NPOV ve všech jejich prioritách.
Zvážit reflexi cílů VaVaI z NPOV tak, aby odrážely témata výzev,
které stojí před českou společností v kontextu 21. století a
případně se zabývat jejich strategickou redukcí (v současnosti
170 cílu VaVaI).

Střední



Formulovat sociální aspekty VaV realizovaného v jiných
prioritních oblastech – životní styl populace a environmentální
výchova, které jsou v dokumentu NPOV identifikovány jako
provázané: „V PO 4 je v oblasti 4 (Rozvoj a uplatnění lidského
potenciálu) zařazena problematika ochrany a podpory lidského
zdraví, která má vazbu na zdravotní výzkum zařazený do PO 5.
Konkrétně se jedná o vytvoření nadresortního systému ochrany
a podpory zdraví, který bude zaměřen na ozdravění životního stylu
populace a životního a pracovního prostředí. Výzkum v PO 4 má
jistou vazbu na PO 3, a to zejména v souvislostech s prevencí
poškozování životního prostředí.“47

Minimální



Pro účely poslední veřejné soutěže programu OMEGA najít
konsensus se zástupci resortů nad množstvím podporovaných
cílů VaVaI z NPOV.

Zdroj: http://www.vyzkum.cz/storage/att/9B898C53154D73069EA632BE6E96712A/Priority%20VaVaI.pdf
s. 27. (poslední přístup 15.4.2015)
47
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7.5 V. Implementace a management programu
DÍLČÍ OTÁZKA 5: Jsou implementace a management programu vedeny efektivně?
Způsob implementace programu formou účelové podpory (a ne formou veřejné zakázky) je hodnocen
kladně. I přesto, že je nutnost spolufinancování vnímána řešiteli jako problematická – a to především
s ohledem na případnou osobu (dalšího) řešitele z řad neziskového sektoru – lze hodnotit
spoluúčast ve výši 20 % jako motivační a efektivní. Parametr programu, který by mohl být eventuálně
změněn, je maximální délka řešení projektů – v některých odůvodněných případech by mohla být
posunuta až na 4 roky. Jako zásadní překážku efektivní implementace programu lze označit charakter
a množství uznávaných výsledků programu (viz kap. 8.8). Především dosažení výsledků typu N nebo H
je často nerealistické, jak vzhledem k mylnému odhadu řešitelského týmu výsledku dosáhnout, tak
vzhledem ke změnám zájmu certifikačních autorit výsledek využívat. Celkem 25 (61 %) dle skupiny
respondentů Uchazeči uvedlo, že mají v úmyslu se přihlásit do další veřejné soutěže programu OMEGA.
Na 90 % řešených projektů programu OMEGA je nebo bude (dle vyjádření skupiny Řešitelé) navázána
další výzkumná aktivita.
Projektům podpořených v programu OMEGA bylo dosud formou schválené účelové podpory rozděleno
235 mil. Kč. Průměrná dotace na projekt řešený v programu OMEGA dosáhla hodnoty 1 836 tis. Kč.
Výše vyčíslitelných nákladů na administraci programu OMEGA (bez personálních nákladů) dosahuje
přibližně 5 662 tis. Kč. To v současnosti představuje přibližně 1,47 % rozpočtu celého programu a
1,83 % výdajů ze státního rozpočtu určených pro program OMEGA. Z toho náklady na hodnotící
proces programu OMEGA byly vyčísleny na 3 793 tis. Kč.
Překážkou v efektivní implementaci programu jsou časté změny požadavků kladené na řešitele ze
strany poskytovatele podpory (TA ČR), což je vnímáno jako překážka jak u uchazečů, tak u členů
manažerského týmu. Další překážkou v úspěšné implementaci je nedostatek pracovníků. Je vhodné
zlepšit komunikaci mezi jednotlivými složkami poskytovatele, a to jak mezi odděleními kanceláře, tak
mezi manažery programu a koncepčními a výkonnými orgány TA ČR. Problematická je i komunikace
s dodavateli a správci informačního systému při jeho vývoji a včasném předávání dat. Vnitřní
informační systém vykazuje častou chybovost.
Ze srovnání s programy jiných poskytovatelů vyplývá, že polovina respondentů považuje časovou
a administrativní náročnost ve všech fázích projektu u TA ČR za vyšší. Rovněž byly objeveny překážky
procesního a administrativního charakteru, které jsou ale postupem času eliminovány – od doby
1. veřejné soutěže došlo k výraznému zefektivnění (v rámci poslední, 3. veřejné soutěže budou
procesní a administrativní úkony řešeny pomocí informačního systému nebo datovou schránkou).
Došlo i ke zjednodušení zadávací dokumentace, přihlášky a k ustálení pojmosloví. Pozitivně je
hodnocena podpora ze strany manažerského týmu programu při administraci a realizaci projektu, a to
jak řešiteli, tak členy odborných poradních orgánů programu.
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Manažeři programu by pro efektivnější způsob řízení programu uvítali vyšší míru včasnosti plnění
a vyšší ochotu vzdělávat se – a to jak ze strany řešitelů, tak členů odborných poradních orgánů.
Efektivitě programu by dále pomohly cílené PR aktivity programu, a to jak směrem k potenciálním
řešitelům, tak ke společnosti.

7.5.1 Odůvodnění


Statistické vyhodnocení48

Projektům podpořených v programu OMEGA bylo dosud formou schválené účelové podpory rozděleno
235 mil. Kč. Z toho 83,7 mil. Kč v 1. VS a 151,3 mil. Kč v 2. VS. Celková výše výdajů na program OMEGA
by měla dosáhnout téměř 301,6 mil. Kč. Nejvyšší objem schválené účelové podpory na jeden projekt v
TD je 3 000 tis. Kč, tedy některé projekty využily na řešení maximální výši 3 mil. Kč. Průměrná dotace
na projekt řešený v programu OMEGA dosáhla hodnoty 1 836 tis. Kč. Nejnižší objem schválené
podpory na projekt je pak 364 tis. Kč.
Výše nákladů na administraci programu OMEGA (bez personálních nákladů) dosahuje přibližně
5 662 tis. Kč. To v současnosti představuje přibližně 1,47 % rozpočtu celého programu a 1,83 % výdajů
ze státního rozpočtu určených pro program OMEGA. Z toho náklady na hodnotící proces programu
OMEGA byly vyčísleny na 3 793 tis. Kč.


Dotazníky49

Z výsledků dotazníků vyplývá, že by program neměl být řešen režimem veřejné zakázky, který je
použit v programu BETA.
Celkem 71 % respondentů skupiny Řešitelé považuje možnost rozšíření uznávaných aplikovaných
výsledků programu OMEGA za klíčovou ke zvýšení účinků programu. Dle respondentů představují
platné aplikované výsledky palčivý problém pro průběh realizace, ukončení projektu a implementaci
výsledků.
Ze srovnání s programy jiných poskytovatelů vyplývá, že polovina všech respondentů považuje
časovou a administrativní náročnost ve všech fázích projektu u TA ČR za vyšší. Pozitivně je hodnocena
podpora při administraci a realizaci projektu.
Jako hlavní problém realizace projektu uvádí dotazovaní především časté změny požadavků kladené
na řešitele, popřípadě problematickou certifikaci výsledků u resortů, či uznatelnost některých výstupů.

48

Viz Příloha č. 1. Výsledky analýzy statistických dat

49

Viz Příloha č. 4. Výsledky dotazníkových šetření
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Pouze 4 z 41 respondentů z dotazované skupiny Uchazeči uvedli, že nepodpořené projekty byly
realizovány jiným způsobem. Ve dvou případech z vlastních zdrojů. Program OMEGA je dle charakteru
odpovědí klíčový pro realizaci podaných projektů. Celkem 25 (61 %) respondentů z dotazované
skupiny Uchazeči uvedlo, že mají v úmyslu se přihlásit do další veřejné soutěže programu OMEGA.
Celkem 45 % respondentů z dotazované skupiny Řešitelé odpovědělo, že by se parametry programu
OMEGA měly změnit. Nejčastěji byl zvolen parametr maximální délky řešení projektu do 2 let, dle
vyjádření skupiny Řešitelé, téměř 2/3 by uvítalo možnost vést dlouhodobější výzkum. Celkem 60 %
těchto respondentů vybralo tento parametr nejčastěji ve vazbě s parametrem limitujícím maximální
výši dotace na 3 miliony Kč, neboť jsou řešitelé toho názoru, že předmět výzkumu by vyžadoval vyšší
limit. Nejméně preferovaným parametrem programu, který by měl být změněn, je dle skupiny
respondentů Řešitelé limit omezující minimální délku trvání projektu na jeden rok.
Téměř na všechny řešené projekty navazuje/bude navazovat, dle odpovědí skupiny Řešitelé další
výzkumná aktivita. Nejčastěji pak v podobě dalšího projektu, který se uchází o podporu z veřejných
zdrojů (53 %). Z odpovědí respondentů vyplývá, že klíčovou/omezující podmínkou řešení projektů
jsou možnosti financování z veřejných rozpočtů.
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Rozhovory50

Parametry programu byly nastaveny správně, nicméně v případě podpory „nadčasových
a vizionářských“ projektů lze uvažovat o možnosti prodloužení maximální doby řešení projektu až na
4 roky, a to v návaznosti na jejich zaměření, typologii a společenskou objednávku. Otázkou zůstává,
zda zvýšit motivační účinek změnou poměru spolufinancování z 20 na 30 %.
Překážky na straně účastníků programu lze identifikovat v oblasti zajištění spolufinancování projektu
z neveřejných zdrojů, překážky v reálném nastavení výsledku projektu a jeho včasného dosažení,
chyby formálního charakteru a nižší míra pružnosti a ochoty vzdělávat se.
Na straně poskytovatele podpory byly identifikovány překážky procesního charakteru, které jsou ale
postupem času eliminovány. Další překážkou v úspěšné implementaci je nedostatek pracovníků. Jako
problematické jsou hodnoceny časté změny vnitřních pravidel ve způsobu implementace programu
a častá chybovost vnitřního informačního systému.
Je vhodné zlepšit komunikaci uvnitř kanceláře poskytovatele, a to mezi manažery programu
a koncepčními a výkonnými orgány TA ČR. Problematická je i komunikace s dodavateli a správci
informačního systému při jeho vývoji a včasném předávání dat. Komunikace mezi manažery programu
a žadateli/řešiteli a mezi členy odborných poradních orgánů se zdá být bezproblémová, nicméně vyšší
ochota a včasnost plnění by spolupráci zlepšily. Je také vhodné více se zaměřit na PR aktivity
programu jak směrem k potenciálním řešitelům, tak ke společnosti.

7.5.2 Doporučení
Aby byl způsob implementace a managementu programu efektivnější, doporučuje evaluační tým
přijmout tato opatření:
Tabulka 11 Doporučení pro efektivnější implementaci a management programu
Úroveň zvýšení
Efektivity programu

Návrhy opatření

Maximální





50

V případě podpory „nadčasových a vizionářských“ projektů lze
uvažovat o možnosti prodloužení maximální doby řešení
projektu až na 4 roky, a to v návaznosti na jejich zaměření,
typologii a společenskou objednávku.
Zasadit se o změnu uznávání výsledků typu Nmet – upustit od
způsobu jejich uznávání certifikačními autoritami a namísto
toho tyto výsledky uznávat na základě peer review (i
zahraničního).

Viz Příloha č. 5. Výsledky rozhovorů
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
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Střední











Minimální



Zasadit se o změnu uznávání výsledků typu H – upustit od
způsobu jejich uznávání v nezměněné podobě a v okamžiku
přijetí legislativním procesem či jinou formou usnesení a
namísto toho tyto výsledky uznávat v okamžiku převzetí
výsledku.
Přijmutí komunikační strategie programu – PR aktivity jak
směrem k potenciálním i současným řešitelům (výzkumnice a
výzkumníci z řad společenských a humanitních věd, resp.
komplementárních oborů z řad technických a přírodních věd),
tak směrem do společnosti.
Změny podmínek podpory přijaté od 1. veřejné soutěže stejně
jako definice pojmů ustálit a ponechat konzistentní a neměnné,
a to alespoň v periodě doby řešení projektu.
Navýšit počet administrativních pracovníků manažerského
týmu tak, aby na jednoho pracovníka připadla péče o max. 50
řešených projektů (nyní je stav cca 200 řešených projektů na
jednoho pracovníka).
Zlepšit výměnu informací a komunikaci horizontálně
i vertikálně, tedy mezi odděleními poskytovatele i mezi
manažery programu a koncepčními a výkonnými orgány TA ČR.
Pokračovat ve snahách o snižování administrativní zátěže
uchazeček a uchazečů, případně poskytnout zpětnou vazbu pro
snižování administrativní zátěže orgánům státní správy pro
systémovou změnu nebo změnu legislativních podmínek.
Je vhodné najít informace, na jejichž základě bude poskytnuto
poradenství uchazečkám či uchazečům (i potenciálním) z řad
neziskové sféry v kontextu nutnosti jejich spoluúčasti (20 %) na
projektu, a to např. komunikační strategií, možnosti
financování, pomocí při nalezení partnera pro pokrytí
spoluúčasti apod.).
Motivovat jak členky a členy odborných poradních orgánů, tak
řešitelky a řešitele k vyšší ochotě spolupráce a dalšímu
vzdělávání a ke včasnosti plnění povinností vyplývajících ze
směrnic či smluvních podmínek.
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7.6 VI. Metoda výběru projektů
DÍLČÍ OTÁZKA 6: Je metoda výběru projektů efektivní?
Hodnotící proces v programu OMEGA je pětistupňový. V prvních dvou stupních jsou projekty
hodnoceny externími hodnotitelkami a hodnotiteli (v prvním stupni oponenty, ve druhém zpravodaji –
členy Expertní hodnoticí komise). Oponenti a zpravodajové hodnotí projekt jako celek, přičemž důraz
při hodnocení projektu je kladen na odbornost a praxi. Zpravodaj EHK v rámci své zprávy sumarizuje
oponentské posudky a připojuje svůj vlastní názor na projekt. Ten pak prezentuje na zasedání EHK,
která se zabývá všemi projekty hodnocenými v rámci dané veřejné soutěže, opět s důrazem na
odbornou stránku projektu. V následujících fázích je pak spíše hodnocen celkový přínos projektu, jeho
efektivita a naplňování cílů programu (jednání Rady programu a Předsednictva TA ČR). Součástí
stanoviska zpravodaje je vedle hodnocení projektu také hodnocení kvality oponentských posudků k
danému projektu. Metoda výběru návrhů projektu k podpoře je co do transparentnosti hodnocena
kladně, rozsah přihlášky umožňuje vyhodnotit a vybrat kvalitní projekt. Není vhodné hodnotit míru
ekonomických příležitostí, neboť povaha výzkumu společenských a humanitních věd přispívá
společnosti i nepřímo, mimo tržní mechanismy. Problematické se zdá být zajištění dostatečného počtu
kvalifikovaných a objektivně hodnotících oponentů v kontextu šíře zaměření programu a různých typů
projektů podávaných v rámci jedné veřejné soutěže. Negativně je hodnocen i časový tlak na členy
odborných poradních orgánů a nefunkčnost užívaného informačního systému. Překážkou je
i nedodržování administrativních povinností ze strany členů odborných poradních orgánů. Rozlišování
mezi základním a aplikovaným výzkumem společenských a humanitních věd je často vnímáno jako
problematické, neboť kritérium aplikovatelnosti a využitelnosti pro pozitivní dopady ve společenské
realitě není pevně ohraničeno.

7.6.1 Odůvodnění


Program OMEGA51

Program OMEGA definuje kromě binárních kritérií tato bodovaná kritéria:
1. Kapacity výzkumného týmu
-

51

Prokázání odborné způsobilosti řešitelského týmu k vyřešení daného projektu.
Základem pro posouzení je přehled předchozích projektů aplikovaného výzkumu
a vývoje ve stejném oboru jako je navrhovaný projekt, kterého se členové týmu
zúčastnili. Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče (příjemce) a dalších

Viz Příloha č. 11. Program OMEGA
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-

-

účastníků k vyřešení projektu a k následnému využití výsledků řešení. Podkladem
budou stručné ekonomické výsledky žadatele za poslední 3 roky.
Prokázání schopnosti uchazeče (příjemce) a dalších účastníků materiálně a technicky
zabezpečit řešení projektu na požadované úrovni po celou dobu jeho řešení (technická
vybavenost, prostory, materiál, pomocný technický a obslužný personál). V návrhu
projektu uvedené požadavky na pořízení majetku (hmotné i nehmotné povahy)
odpovídají předpokládanému využití pro účely projektu a naplňování činností
v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji.
Znalost řešení analogických problémů v zahraničí a porovnání navrhovaného řešení se
současným stavem v České republice i v zahraničí z hlediska technických,
ekonomických, sociálních a ekologických parametrů, kvality a ceny.

2. Očekávané přínosy projektu z hlediska cílů programu
-

Novost, kterou navrhované řešení projektu předpokládá.
Provázanost navrhovaného postupu projektu s řešením tematických okruhů a cílů
uvedených v programu.
Garance splnění cíle (ů) na základě použité metodiky řešení. Celková úroveň
a komplexnost navrženého řešení.

3. Existence významných tržních příležitostí a schopnost těchto příležitostí využít
-

Znalost relevantního odběratele pro uplatnění výsledků a schopnost zajistit realizaci
výsledků.
Potřebnost řešení a možnost uplatnění výsledku řešení doložená průzkumem, studií
nebo poptávkou odběratele či uživatele.
V případě, že odběratelem výsledku projektu bude orgán státní či veřejné správy nebo
státem pověřená organizace, součástí návrhu projektu bude i prohlášení tohoto
odběratele o zájmu aplikovat výsledek projektu.

4. Existence motivačního účinku podpory
-

Vhodnost projektu pro podporu ze státního rozpočtu, aktuálnost a závažnost záměru.
Přínos podpory z hlediska rozsahu projektu, jeho cílů a rychlosti realizace.

5. Vědecká hodnota výsledků projektu
-

Přiměřenost předpokládaných výsledků projektu z hlediska rozsahu projektu,
stanovených cílů a rozpočtu projektu.
Dosažitelnost předpokládaných výsledků řešení projektu, s ohledem na naplnění
očekávaných přínosů a cílů programu.
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6. Ekonomická efektivnost projektu
-

Přiměřenost časového plánu projektu.
Přiměřenost navržených celkových uznaných nákladů na řešení projektu.

Hodnotící proces v programu OMEGA je pětistupňový. V prvních dvou stupních jsou projekty
hodnoceny externími hodnotitelkami a hodnotiteli (v prvním stupni oponenty, ve druhém zpravodaji –
členy Expertní hodnoticí komise). Oponenti a zpravodajové hodnotí projekt jako celek, přičemž důraz
při hodnocení projektu je kladen na odbornost a praxi. Zpravodaj EHK v rámci své zprávy sumarizuje
oponentské posudky a připojuje svůj vlastní názor na projekt. Ten pak prezentuje na zasedání EHK,
která se zabývá všemi projekty hodnocenými v rámci dané veřejné soutěže, opět s důrazem na
odbornou stránku projektu. V následujících fázích je pak spíše hodnocen celkový přínos projektu, jeho
efektivita a naplňování cílů programu (jednání Rady programu a Předsednictva TA ČR). Součástí
stanoviska zpravodaje je vedle hodnocení projektu také hodnocení kvality oponentských posudků
k danému projektu. .


Statistické vyhodnocení52

Součástí hodnocení je také pohled na výběr a posun projektů v různých fázích hodnotícího procesu.
Celkem bylo v rámci programu OMEGA přijato 351 návrhů projektů, přičemž pouze v 2. VS byly
projekty, které byly vhodné k podpoře, avšak nebyly následně podpořeny (13 projektů). Celkem bylo
podpořeno 128 projektů v programu OMEGA, tedy 36,5 %). V průběhu hodnocení programu Kancelář
TA ČR obdržela celkem 26 stížností, třem z nich bylo vyhověno.
Nejvyšší míru úspěšnosti vykazovaly projekty hlásící se k naplnění specifického cíle č. 5 – Hodnocení
dopadů státních zásahů (úspěšnost téměř 54 % = 14 podpořených projektů), nejnižší míra úspěšnosti
byla zjištěna u projektů naplňujících specifický cíl č. 3 – Rozvoj ČR a regionů (úspěšnost 25 % = 9
podpořených projektů).
Ze skupiny oborů CEP je nejúspěšnější Matematika a fyzika. Nejúspěšnějším typem organizace –
s nejvyšší mírou úspěšnosti jsou ústavy Akademie věd ČR.
V rámci programu OMEGA dosahují hodnocení kvality odborných posudků ve srovnání s jinými
programy účelové podpory TA ČR nejlepších výsledků. Průměrná známka hodnocení dosáhla hodnoty
1,6453 (jako ve škole).

52
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Viz Příloha č. 1. Výsledky analýzy statistických dat
Hodnocení probíhá na 5stupňové škále, přičemž „1“ znamená výborné a „5“ je nedostatečné
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
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Dotazníky54

Ze srovnání s programy jiných poskytovatelů vyplývá, že polovina všech respondentů považuje
časovou a administrativní náročnost ve všech fázích projektu u TA ČR za vyšší. Celkem 65 % všech
respondentů považuje transparentnost hodnotícího procesu za vyšší, než u jiných programů účelové
podpory.


Rozhovory55

Problémy v hodnocení návrhů projektů vychází ze šíře zaměření programu, různých typů a směřování
projektů, z omezeného počtu kvalifikovaných a objektivně hodnotících oponentů, z nejednoznačnosti
hodnotících kritérií, z časového tlaku na členy odborných poradních orgánů stejně jako
z nedodržování jejich administrativních povinností. Je obtížné rozlišit mezi základním a aplikovaným
výzkumem společenských a humanitních věd, neboť kritérium aplikovatelnosti a využitelnosti pro
pozitivní dopady ve společenské realitě není pevně ohraničeno.
Rozsah přihlášky je dán zákony a nutnými požadavky, které v současné podobě umožňují vybrat
k podpoře kvalitní návrh projektu.


Skupinové diskuse56

Diskusní platformy konstatují, že i současné zaměření programu je komplexní a nabízí škálu různých
projektů za využití různých výzkumných metod. Proto by kritéria projektu měla být přizpůsobena
jejich typům a zaměření. V tomto kontextu je nutné úzce spolupracovat s hodnotiteli návrhů projektů.
Návrh projektu musí reflektovat téma, rozsah a typ výzkumného projektu, je proto vhodné vyhlašovat
veřejné soutěže tematicky ucelené. Na skupinových diskusích bylo zdůrazněno, že socioekonomickými
dopady se nerozumí jen dopady finanční, ale i další přímé či nepřímé výhody plynoucí pro obyvatele
ČR ze společenskovědního a humanitního výzkumu.


Rešerše57

V návrhu projektu je nutné dbát na způsob uplatnění a šíření výstupu projektu. V zásadě je nutné
hodnotit návrhy projektů co do (1) potřebnosti projektu; (2) proveditelnost výzkumného záměru
v rámci projektového managementu; (3) složení výzkumného týmu (a to i s ohledem na zvyšování
kompetencí mladých výzkumných pracovníků či studentů a doktorandů); (4) přiměřenost nákladů
vůči proveditelnosti výzkumného záměru; (5) garance aplikovatelnosti výstupů projektu vyjádřená
v letter of intent od aplikačního garanta a (6) úplný a proveditelný implementační plán výstupů
projektu pro maximalizaci jeho dopadů.

Viz Příloha č. 4. Výsledky dotazníkových šetření
Viz Příloha č. 5. Výsledky rozhovorů
56 Viz Příloha č. 2. Výsledky skupinových diskusí
57 Viz Příloha č. 3. Výsledky rešerší
54
55

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
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7.6.2 Doporučení
Tabulka 12 Doporučení pro efektivnější metodu výběru projektů
Úroveň zvýšení
Efektivity programu

Návrhy opatření

Maximální

 Zasadit se o změnu přístupu k metodě hodnocení, která bude
spočívat v koncentraci na hodnocení kvality a dopadů projektů,
resp. programů na podporu společenských a humanitních věd, a to
např. systémem peer review (za využití definované hodnotící škály)
s případným spoluhodnocením zástupci zainteresovaných subjektů
na programu.
 Spíše než o „aplikovaném výzkumu společenských a humanitních
věd“ je příznačnější hovořit o „výzkumu společenských
a humanitních věd vedoucí k inovacím a pozitivnímu dopadu na
sociální realitu“. V této souvislosti je potřeba podpořit synergii mezi
základním a aplikovaným výzkumem společenských a humanitních
věd, resp. technického a netechnického výzkumu.
 Vyvinout navazující program s tematicky ucelenými podprogramy
(nebo několik programů) pro usnadnění hodnotícího procesu, kde
se dá předpokládat konzistentní návrhy projektů co do tématu,
metody a zaměření dopadu.

Střední

 V programu uvádět obecná kritéria hodnocení (nejvyšší společný
jmenovatel),
specifická
kritéria
uvádět
v
zadávacích
dokumentacích.
 Vyhlašovat tematicky ucelené veřejné soutěže pro usnadnění
hodnotícího procesu, kde se dá předpokládat konzistentní návrhy
projektů co do tématu, metody a zaměření na cíle a dopady.
 Zajistit dostatek fundovaných zpravodajů v oblasti společenských
a humanitních oborů a ty odpovídajícím způsobem motivovat
k dalšímu vzdělávání.
 V rámci zvyšování objektivity hodnocení, nestrannosti a snižování
podjatosti hodnotitelek nebo hodnotitelů zvážit možnost zavedení
např. anonymního hodnocení, genderově slepého hodnocení nebo
více využívat možnost odmítnutí hodnocení návrhu projektu
z důvodu možné podjatosti.
 Kritéria hodnocení je třeba nastavit tak, aby umožňovala maximální
objektivitu hodnocení a minimalizovala subjektivní pohled
hodnotitelek a hodnotitelů.
 Oproti současnému stavu by hodnotitelky a hodnotitelé by měli být
zpravodajem důsledněji hodnoceni a měli by být za své hodnocení
konfrontováni. Zpravodaj by měl dokázat diametrálně rozdílná
hodnocení návrhu projektu lépe vysvětlit.

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
66

 Pro eliminaci duplicit v rámci projektů přihlášených do veřejné
soutěže programu OMEGA je nutné nastavit podrobněji kritéria
jejich stanovování, nevycházet jen z názvu projektu a popisu
klíčových aktivit apod. Doporučuje se orientovat dle zaměření
projektu na naplňování uvedeného cíle VaVaI z NPOV.
 V rámci zamezení duplicit s ostatními poskytovateli, zejména
s Ministerstvem kultury ČR (Programu NAKI, resp. NAKI II) se
doporučuje vzájemné informování poskytovatelů o možných
duplicitách projektu. Do hodnocení návrhů projektu v programu
OMEGA z tohoto důvodu přidat kritérium „Míra překryvu s cíli
VaVaI z NPOV naplňované programem NAKI, resp. NAKI II“.
 V ojedinělých případech výskytu posudků, které mají vzhledem
k obsahu projektu nízkou relevanci, obsahují expresivní výrazy
nebo vykazují prvky nepříznivého postoje hodnotitele vůči
řešenému tématu či předkladateli projektu, je třeba přistoupit
k vypracování posudku jinou oponentkou nebo oponentem.
Minimální

 Bodované kritérium 1 Kapacity výzkumného týmu upravit v bodě,
kde je předmětem hodnocení „Přehled předchozích projektů
aplikovaného výzkumu a vývoje ve stejném oboru jako je
navrhovaný projekt, kterého se členové týmu zúčastnili“. Toto
kritérium může znevýhodňovat týmy s mladými výzkumnicemi
nebo výzkumníky, což je vnímáno jako kontraproduktivní.
 Bodované kritérium 1 Kapacity výzkumného týmu upravit v bodě,
kde jsou předmětem hodnocení „Stručné ekonomické výsledky
žadatele za poslední 3 roky“ může být vnímáno jako diskriminační
pro ty výzkumnice a výzkumníky, kteří pobývali na rodičovské
dovolené. Doporučuje se dobu rodičovské dovolené do tohoto
limitu nezapočítávat.
 Bodované kritérium 3 Existence významných tržních příležitostí
a schopnost těchto příležitostí využít změnit a hodnotit „Míru
socioekonomického dopadu“, neboť společenské a humanitní vědy
přinášejí užitek i nepřímo (netržními mechanismy)
 Poskytovat členkám a členům hodnotících orgánů školení za účelem
jednotného pochopení hodnotících kritérií a indikátorů a pojmů,
aby nepřipouštěly nejednotný výklad.
 Snížit časový tlak na hodnocení návrhů projektů jejich včasnějším
předáním ke zpracování.
 Celý systém hodnocení včetně bodové hodnoty jednotlivých kritérií
zveřejňovat již při vyhlášení příslušné veřejné soutěže.
 Případné kritérium „dlouhodobost spolupráce partnerů na
projektu“ nebylo přeceňováno, neboť znevýhodňuje vznik nových
partnerství či zapojení nových výzkumných sil.

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
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7.7 VII. Uplatnění výsledků
DÍLČÍ OTÁZKA 7: Generuje program OMEGA výsledky využívané v praxi?
Program OMEGA jakožto nástroj podpory aplikací společenských a humanitních věd generuje
převážně výsledky, které ze své povahy přinášejí benefity nepřímé – tedy nekomerční. Manažeři
programu reflektují, že současné podmínky podpory ukládají řešitelkám a řešitelům povinnost držet
se definice výsledku aplikovaného výzkumu plynoucí z metodiky RIV. Všímají si snahy o modifikaci
projektu tak, aby jeho výstupy odpovídaly metodice RIV, a to i přesto, že to přínosům projektu škodí.
Více jak 1/3 respondentů z řad Řešitelů projektu (38 %) uvedla tři a více osob, které mohou podat
reference o praktickém využití podpořeného projektu. Celkem 62 % respondentů z řad Řešitelů
projektu uvádí, že jejich projekty již přinesly výstupy aplikované v praxi. Dle manažerů programu je
tato míra odhadována na cca 20 %. Důvodem rozdílu v těchto odhadech může být situace, kdy projekt
generuje i jiné výsledky, než jsou uznávané výsledky dle RIV, přičemž jsou tyto (v programu OMEGA
neuznávané výsledky) řešiteli lépe využívány pro aplikaci a šíření (např. publikační výsledky, využití
výstupu pro účely vzdělávání apod.).
Důvodem k nevyužívání uznávaných aplikovaných výsledků může být situace, kdy se projekty
nepřipravují s úmyslem vygenerovat aplikovatelný výsledek, nýbrž pro navýšení příjmu na výzkumné
aktivity. Na straně druhé je nutno dodat, že spektrum uznávaných výsledků a pravidla jejich uznávání
a možnosti využití nemotivují k dosažení maximálního účinku a dopadu. Často je jejich dosažení
nerealistické, zejména u výsledků typu N (certifikované metodiky a odborné mapy) a H (výstupy
legislativní a nelegislativní povahy), buď vlivem nedostatečné komunikace mezi řešiteli a budoucími
odběrateli nebo z důvodu změn „vlád a myšlení resortů“, které proběhnou v průběhu řešení projektu.
Problémem je tedy i časový odstup mezi projevením zájmu o výsledek a faktickým splněním výsledku
(odstup až 3 roky). Uplatnění výsledků v praxi může dle respondentů významně pomoci změna
Metodiky hodnocení a úprava RIV.

7.7.1 Odůvodnění


Statistické vyhodnocení58

Všichni řešitelé museli povinně doložit písemně prokázaný zájem o výsledky projektu. Jedním
z problémů však může být časový odstup mezi projevením zájmu a faktickým splněním výsledku.
V krajním případě může být tato doba až tři roky. To může být v prostředí společenských věd velmi
dlouhá doba, za kterou výsledek ztratí na aktuálnosti.

58

Viz Příloha č. 1. Výsledky analýzy statistických dat
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
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Dotazníky59

Více jak 1/3 respondentů ze skupiny Řešitelé projektu (38 %) uvedla 3 a více osob, které mohou podat
reference o praktickém využití podpořeného projektu. Přibližně 1/5 respondentů ue stejné skupiny
uvedla, že na danou otázku nelze odpovědět z důvodu probíhající realizace projektu.
Celkem 62 % respondentů skupiny Řešitelé uvádí, že jejich projekty již přinesly výstupy aplikované
v praxi. 26 % respondentů ze skupiny Řešitelé poukázalo na to, že jejich projekty jsou stále ve fázi
řešení (řešeno je cca 2/3 projektů).


Rozhovory60

Manažeři uvádějí, že společenskovědní obory spíše nejsou schopné, z důvodu svého charakteru,
generovat komerčně využitelné výsledky. Samotné dosažení výsledku aplikovaného výzkumu
definovaného v metodice RIV často nezaručuje jeho využitelnost. A naopak, výstupy, které jsou
prokazatelně užitečné a využívané, často neodpovídají definici uznávaných výsledků v RIV. Manažeři
programu reflektují, že současné podmínky podpory ukládají řešiteli povinnost držet se definice
výsledku aplikovaného výzkumu plynoucí z metodiky RIV. Všímají si snahy některých žadatelů
modifikovat projekt tak, aby jeho výstupy odpovídali metodice RIV, a to i přesto, že to přínosům
projektu škodí.
Program OMEGA generuje velkou část výsledků, které nenalézají své uživatele, uplatnění
výstupů/výsledků podpořených projektů v praxi je dle odhadů manažerů programu kolem 20 %.
Důvodem takového stavu může být situace, kdy se projekty nepřipravují s úmyslem vygenerovat
aplikovatelný výsledek, ale pro navýšení příjmu na výzkumné aktivity. Nutno dodat, že překážkou je
nutnost dosáhnout předem definovaného výstupu, namísto orientace výzkumného týmu na
maximalizaci dopadu projektu. Výsledky typu N (certifikované metodiky a odborné mapy) a H
(výstupy legislativní a nelegislativní povahy), jejichž uživateli jsou především ministerstva, mají
největší problém uznávání, resp. uplatnění. Důvody nevyužívání těchto výsledků ministerstvy lze
přičíst na jedné straně „změnám vlád a myšlení resortů“, které proběhnou v průběhu řešení projektu,
na straně druhé neodhadnutím možností na straně řešitelského týmu takových výsledků dosáhnout.
Hodnocení dle Metodiky hodnocení nebo RIV je zaměřené především na přírodovědné nebo technické
obory a zcela vyřazuje nebo obtížně hodnotí všechny společenskovědní obory nebo je pro ně méně
příznivé. Uplatnění výsledků v praxi může dle respondentů významně pomoci také změna hodnocení
VaV a RIV.

59

Viz Příloha č. 4. Výsledky dotazníkových šetření

60

Viz Příloha č. 5. Výsledky rozhovorů
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
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7.7.2 Doporučení
Aby byly výstupy (resp. výsledky) podpořených projektů lépe uplatňovány v praxi, doporučuje
evaluační tým přijmout tato opatření:
Tabulka 13 Doporučení pro efektivnější uplatnění výsledků
Úroveň zvýšení
Efektivity programu
Maximální

Návrhy opatření




Je nutná celková změna systému VaV včetně kultury výzkumných
organizací a jednotlivých týmů spočívající v orientaci na uplatnění
a dopady výstupů jejich výzkumných projektů v praxi. K tomuto
posunu by napomohla změna metody hodnocení (resp. RIV)
a jejich zaměření na hodnocení účinku a dopadu výzkumných
projektů.
Nalézt možnost intenzivnějšího zapojení do řešení projektu tyto
subjekty (vedle podniků) jakožto garanty relevance, účinku
a dopadu projektu:
o neziskové organizace
o zástupce různých segmentů společnosti
o územně samosprávné celky
o další organizace veřejné i soukromé sféry

Střední



Zůstane-li v platnosti Metodika hodnocení a RIV, doporučuje se:
o přizpůsobit projekt vybranému typu výsledku dle RIV
(„psát projekt od výsledku“).
o úprava výsledků typů H tak, aby za splněné bylo
považováno odevzdání
(resp.
převzetí) výstupů
ministerstvu, nebo jinému oprávněnému orgánu.
o reflektovat metodu prokázání budoucího využití výsledku
formou „letter of intent“ nebo tuto metodu doplnit o další
opatření, neboť se stává, že „letter of intent“ nezaručuje
skutečný úmysl výsledek využívat.
o rozšířit certifikační autority pro výsledek typu Nmet na
statutární města kraje či další orgány veřejné správy (dle
dalších kritérií).

Minimální



Zůstane-li v platnosti Metodika hodnocení a RIV, doporučuje se
u výsledků typů H a N postupovat benevolentněji v termínu
dosažení výsledku.

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
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7.8 VIII. Typy uznávaných výsledků
DÍLČÍ OTÁZKA 8: Jsou množství a typy uznávaných výsledků vyhovující?
Všechny projekty programu OMEGA musí povinně splnit alespoň jeden výsledek druhu R či V,
popřípadě jeden z vybraných poddruhů druhů N nebo H. V porovnání s původně deklarovanými
a reálně dosaženými výsledky je extrémní hodnota patrná u obou poddruhů H, kdy z původně
deklarovaného počtu 29 výsledků bylo dosaženo pouze 11, tedy necelých 38 %. Hlavním problémem
u tohoto druhu výsledku je časový odstup potřeby a reálného vytvoření výsledku (výsledek by měl být
využit jako součást zákona či implementován do směrnic a nařízení) a skutečnost, že jakákoliv změna
v textu již neumožňuje uznat výsledek jako druh H. Dalším z problematických druhů výsledků jsou
výsledky druhu V. Zde bylo dosaženo pouze přibližně 2/3 původně deklarovaného počtu (10).
Specifickou skupinou jsou výsledky druhu N, kde byly povoleny 2 poddruhy výsledků – certifikované
metodiky a mapy s odborným obsahem. Zatímco u mapových výstupů není problém s jejich tvorbou,
u metodik nastal problém s nalezením certifikačního orgánu.
Jako relativně bezproblémovou skupinu výsledků lze označit výsledky druhu R (software).
Program OMEGA přináší také řadu výsledků z RIV, které nejsou programem uznávány. U druhé
veřejné soutěže se očekává 221 neuznávaných výsledků dle programu: J – článek v odborném
periodiku (celkem se očekává 102 těchto výsledků), případně B – odborná kniha (25) a D – článek ve
sborníku (21).
Výstupy (resp. výsledky) aplikovaného výzkumu společenských a humanitních věd mohou mít i jiný
charakter, než je uznáván programem OMEGA a než je definován v RIV. Samotné dosažení výsledku
aplikovaného výzkumu definovaného v RIV často nezaručuje jeho využitelnost a naopak, mnohé
užitečné a aplikovatelné výsledky společenských a humanitních věd často neodpovídají definici
výsledků aplikovaného výzkumu v RIV. Některé společenské a humanitní vědy se do programu OMEGA
nezapojují, neboť aplikace jejich výstupů neodpovídá uznávaným výsledkům dle RIV.
V rámci naplňování indikátorů programu lze předpokládat jejich naplnění. Jedinou výjimkou je malý
počet zapojených velkých podniků. Indikátory výsledků projektů jsou již po první soutěži u většiny
druhů téměř naplněny. Indikátory účinnosti nebo dopadů projektů, resp. programu nebyly stanoveny.

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
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7.8.1 Odůvodnění


Program OMEGA61

V návaznosti na stanovené cíle programu budou jeho celkové výstupy, včetně výstupů jednotlivých
řešených projektů hlavně posuzovány z hlediska odborné úrovně, praktických přínosů a rozvoje
poznatkové základny a hodnoceny podle platné Metodiky hodnocení. Významnou váhu budou mít
certifikované metodiky a postupy a software, včetně specializovaných map s odborným obsahem
(charakterizující např. demografický vývoj, migrační směry apod.), které zefektivní postupy a odborné
rozhodování v různých socioekonomických oblastech; dále výsledky promítnuté do právních předpisů
a norem, do směrnic a právních předpisů nelegislativní povahy závazné pro kompetenčně příslušný
orgán a dále výzkumné zprávy. Lze očekávat, že výsledky projektů řešené v tomto programu umožní
nastavit takové postupy, které povedou k vyváženému rozvoji české společnosti a zvýšení kvality
života obyvatel.
V tomto programu mohou být podporovány projekty, jejichž řešení přispěje k plnění stanovených cílů
programu a které budou obsahovat alespoň jeden z níže uvedených výsledků dle platné Metodiky
a Rejstříku informací o výsledcích (platné v době uplatňování výsledku).
Předpokladem pro úspěšné splnění řešení projektu bude dosažení alespoň jednoho z následujících
druhů výsledků:
N – certifikované metodiky a postupy, včetně specializovaných map s odborným obsahem;
R – software;
Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a
právních předpisů nelegislativní povahy závazné pro kompetenčně příslušný orgán;
V – výzkumná zpráva (s utajovaným obsahem).
Relevance navrhovaného projektu a jeho plánovaných výstupů bude ověřena způsobem definovaným
v čl. 16 odst. 3. Po uplynutí doby trvání projektu bude poskytovatelem, v rámci hodnocení dosažených
výsledků a praktických dopadů projektu, u těchto druhů výsledků provedena kontrola a uznání jejich
uplatnění, a to dle stanovených pravidel ověřitelnosti vykazovaných výsledků uvedených v platné
Metodice hodnocení.
Vybrané projekty a jejich výsledky mají přispět k dosažení hlavního i dílčích cílů programu. Toto
dosažení bude vyhodnocováno v souladu s Metodikou hodnocení. Dosažení cílů programu bude
vyhodnocováno na základě souboru indikátorů určených pro monitorování průběhu plnění programu
a hodnocení jeho celkové výkonnosti a úspěšnosti. Výběr a nastavení indikátorů rovněž respektuje
požadavek zajištění a sledování motivačního účinku podpory Rámce. Indikátory jsou řazeny do čtyř
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kategorií dle své povahy, a to indikátory realizace programu, indikátory výsledků programu,
indikátory splnění cílů programu a indikátory motivačního účinku.
Tabulka 14 Indikátory splnění cílů programu OMEGA
P. číslo

Indikátor

Počet

Indikátory realizace programu
1.

Minimální počet celkem vybraných (podpořených) projektů

103

2.

Minimální počet projektů řešených ve spolupráci podniků a výzkumných 10 %
organizací

3.

Minimální počet úspěšně ukončených projektů celkem

80 %

Indikátory výsledků programu
4.

Minimální počet certifikovaných metodik

70

5.

Minimální počet vytvořených software

16

6.

Minimální počet specializovaných map s odborným obsahem

34

7.

Minimální počet výsledků promítnutých do právních předpisů,
norem, směrnic, předpisů nelegislativní povahy

12

Minimální počet dalších výsledků aplikovaného výzkumu

8

Minimální počet aplikovaných výsledků programu

140

8.

Indikátory motivačního účinku programu
9.

Minimální podíl vlastních zdrojů na celkových výdajích programu

20 %

Indikátory splnění cílů programu
10.



Minimálně bude dosaženo stanovených cílů programu

80 %

Statistické vyhodnocení62

Všechny projekty programu OMEGA musí povinně splnit alespoň jeden výsledek druhu R či V,
popřípadě jeden z vybraných poddruhů druhů N nebo H. U některých druhů a poddruhů existují
problémy s uznáním takového výsledku.
V porovnání původně deklarovaných a reálně dosažených výsledků je extrémní hodnota patrná u obou
poddruhů H, kdy z původně deklarovaného počtu 29 výsledků bylo dosaženo pouze 11 – tedy necelých
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38 %. Hlavním problémem u tohoto druhu výsledku je časový odstup potřeby a reálného vytvoření
výsledku (výsledek by měl být využit jako součást zákona či implementován do směrnic a nařízení) a
skutečnost, že jakákoli změna v textu již neumožňuje uznat výsledek jako druh H.
Dalším z problematických druhů výsledků jsou výsledky druhu V. Zde bylo dosaženo pouze přibližně
2/3 původně deklarovaného počtu (10). Jako relativně bezproblémovou skupinu výsledků lze označit
výsledky druhu R (software). Specifickou skupinou jsou výsledky druhu N, kde byly povoleny 2
poddruhy výsledků – certifikované metodiky a mapy s odborným obsahem. Zatímco u mapových
výstupů není problém s jejich tvorbou, u metodik nastal problém s nalezením certifikačního orgánu.
Bez udělení certifikace není možné výsledek uznat. Specifikem tohoto poddruhu je i nárůst počtu
výsledků v průběhu řešení projektů. Právě do této skupiny se přesunula určitá část výsledků ze skupin
H a V. Bez tohoto přesunu by byl podíl dosažených výsledků oproti původně deklarovaným hodnotám
pravděpodobně nižší než 85 %.
Program OMEGA přináší také řadu výsledků z RIV, které nejsou programem uznávány. U druhé
veřejné soutěže se očekává 221 neuznávaných výsledků dle programu, a to nejčastěji ve specifickém
cíli 1 – Veřejná politika a ve specifickém cíli 4 – Socioekonomické problémy a životní prostředí
(po 42 očekávaných výsledcích). Nejčastějším neuznávaným výsledkem v 2. VS pak bude výsledek typu
J – článek v odborném periodiku (celkem se očekává 102 těchto výsledků), případně B – odborná
kniha (25) a D – článek ve sborníku (21).
V rámci naplňování indikátorů programu lze předpokládat jejich naplnění. Jedinou výjimkou je malý
počet zapojených velkých podniků. Indikátory výsledků projektů jsou již po první soutěži u většiny
druhů téměř naplněny. Indikátory účinnosti nebo dopadů projektů, resp. programu nebyly stanoveny.


Rozhovory63

Výstupy (resp. výsledky) aplikovaného výzkumu společenských a humanitních věd mohou mít i jiný
charakter, než je definován v RIV. Celospolečenský potenciál aplikovaného výzkumu společenských
a humanitních věd, resp. uměnověd, může být podvazován nutností dosáhnout předem definovaného
výsledku (resp. výstupu) z RIV. Aby mohlo dojít k plné podpoře čerpání inovačního potenciálu
společenskovědního a humanitního výzkumu za současné nutnosti dosáhnout nejméně jednoho
výsledku definovaného v metodice RIV, bylo by dobré, aby došlo ke změně definic jednotlivých
výsledků RIV a k rozšíření tohoto rejstříku o výsledky typické pro společenské a humanitní vědy, resp.
uměnovědy. Jako výsledek aplikovaného výzkumu podávaného společenskými a humanitními vědami,
resp. uměnovědami by mělo být uznáno specifické a prokazatelné zlepšení kvality života veřejnosti
nebo její části, které mělo základ v aplikaci již existujících vědeckých poznatků. To si žádá užší
propojení poskytovatelů podpory v ČR a koordinaci jejich strategického směřování v podpoře
společenských a humanitních věd.
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Samotné dosažení výsledku aplikovaného výzkumu definovaného v RIV často nezaručuje jeho
využitelnost a naopak, mnohé užitečné a aplikovatelné výsledky často neodpovídají definici výsledků
aplikovaného výzkumu v RIV. Pro zvýšení efektivity programu by bylo vhodné zaměřit síly na dosažení
účinků a maximalizaci dopadů výzkumných projektů, než na dosažení formálního výstupu nebo
alespoň na úpravu definic RIV. Je nutná celková změna kultury výzkumných organizací a jednotlivých
týmů spočívající v orientaci na uplatnění výstupů jejich výzkumných projektů v praxi.


Skupinové diskuse64

Současné definice a výčet výsledků aplikovaného výzkumu dle RIV se zdá být pro přečerpání
inovačního potenciálu společenských a humanitních věd jako nevyhovující, mnohdy k dosažení cíle
programu i kontraproduktivní. Účastníci skupinových diskusí se shodují, že výsledky/výstupy
programu OMEGA by měly mít především vazbu na dopad, ne na formální splnění definice výsledku
dle RIV. Zůstává-li dle současné legislativy nutnost dosahovat výsledků definovaných v RIV, mělo by se
spektrum uznávaných výsledků rozšířit o publikační (články, kapitoly, knihy) a diseminační výsledky
(konference, workshopy, výstavy). To bylo odůvodněno jejich snazším rozšiřováním (aplikací) k
uživatelům výstupů výzkumu a tím i maximalizaci dopadu výzkumu do společnosti. Uznávány by měly
být i dokumenty koncepční povahy (Hkonc), výzkumné zprávy bez nutnosti utajení, průmyslové vzory
(pro zapojení výtvarných oborů – designu) a patenty (především jako výsledek multidisciplinárního
výzkumu). Současné definice výsledků typu Nmet (certifikovaná metodika) a Nmap (odborné mapy)
nepřispívají k naplnění hlavního cíle programu a je nutné je předefinovat. V případě orientace na
výsledek dle RIV stoupá důležitost diseminačního plánu projektu a podpory a kontroly ze strany
poskytovatele (TA ČR) při správě podpořeného projektu.


Zahraničí65

Podpora společenskovědního výzkumu v zahraničí se soustředí na problémově orientovaný výzkum a
klíčovým aspektem je definice cílů výzkumů, ne jeho výstupů/výsledků. Striktní rozdělení na
aplikovaný a ne-aplikovaný výzkum, které je obvyklé v přírodních a technických vědách, je ve
společenských vědách často kontraproduktivní, neboť nový vhled nebo prohloubení poznání daného
jevu může mít bezprostřední praktický a pozitivní dopad na socioekonomickou realitu.
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Viz Příloha č. 10. Podpora aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu: Dobrá zahraniční praxe
a Viz Příloha č. 9. Poznámky k rešerši zpracované Kristinou Kadlečíkovou pro Technologické Centrum AV ČR na
téma Aplikovaného společenskovědního výzkumu z března 2008.
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7.8.2 Doporučení
Aby množství a typy uznávaných výsledků byly pro výzkumné projekty společenských a humanitních
věd vyhovující, doporučuje evaluační tým přijmout tato opatření:
Tabulka 15 Doporučení pro efektivnější dosahování výsledků
Úroveň zvýšení
Efektivity programu
Maximální

Návrhy opatření








Střední





Opustit současný systém hodnocení a zaměřit se na motivaci
výzkumné organizace, výzkumných týmů i jednotlivců na
dosažení výsledků a dopadů.
V návaznosti na změnu metody hodnocení nepodmiňovat
úspěšnost projektu naplněním definice výsledku, ale
hodnocením potřebnosti a úspěšnosti projektu pro společnost
na základě jeho plánovaných a posléze skutečných dopadů
(např. formou peer review, i zahraničního).
Jako indikátory úspěšnosti projektu, resp. programu chybí
kritéria dopadu programu (resp. projektů), která by lépe
zhodnotila kvalitu výzkumu a účelnost vynaložených
prostředků. Těmito kritérii mohou být zejména počet projektů,
které naplní hodnocení (i škálové) v rámci: počtu projektů
dosahující úrovně v regionální dimenzi (světová, národní,
regionální); počtu projektů v rámci dosažení úrovně dopadů
projektů z hlediska jejich dosahu a významu; počet projektů
v rámci dosažení úrovně životaschopnosti a udržitelnosti aj.
Jako
výsledek
aplikovaného
výzkumu
podávaného
společenskými a humanitními vědami, resp. uměnovědami by
mělo být uznáno specifické a prokazatelné zlepšení kvality
života společnosti nebo její části, které mělo základ v aplikaci již
existujících vědeckých poznatků.
Zůstane-li v platnosti Metodika hodnocení a RIV, doporučuje se
rozšířit druhy uznávaných výsledků společenských a
humanitních věd o souhrnnou výzkumnou zprávu (bez nutnosti
utajení) (Vsouhrn), o průmyslový vzor (Fprům) pro zapojení
uměnověd, především designu a o dokumenty koncepční
povahy (Hkonc).
Dále se doporučuje uznávat všechny další publikační výsledky
(B – Odborná kniha, J – Recenzovaný odborný článek, C –
Kapitola v odborné knize, D – Článek ve sborníku), neboť tyto
jsou pro aplikaci výstupů společenských a humanitních věd a
dalších diseminačních aktivit směrem do společnosti v ideálním
tvaru (např. prostřednictvím neodborného tisku, sociálních sítí
a nových médií apod.).
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Minimální



Uznávat další výsledky z řady diseminačních aktivit jako jsou M
– Uspořádání konference, W – Uspořádání workshopu a E –
Uspořádání výstavy.
Zůstane-li v platnosti Metodika hodnocení a RIV, doporučuje se:
o změnit definici výsledků Hkonc tak, aby se vztahoval na
potřeby tvorby politik a koncepčních dokumentů celé
státní správy a samosprávy, resp. veřejné správy, nejen
VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy. V případě
výsledků typů Nmap a Nmet umožnit její certifikaci na
základě peer review (i od zahraničního partnera).
o Netrvat na neměnnosti výsledku typu Hleg, pokud je
tento modifikován v přijímacím anebo legislativním
procesu.
o rozšířit typy uznávaných výsledků a upřesnit definice
druhů výsledků stávajících, které jsou typické pro
výstupy společenských a humanitních věd, a to o
didaktickou
metodu,
didaktickou
pomůcku,
diagnostickou psychologickou metodu, aplikace ICT
(herní
simulace
a
trenažéry,
PC
hra),
mapovací/plánovací studii, světelný a zvukový design,
dílo (umělecký výstup), studii proveditelnosti, evaluační
studii, start up/spin off, datové struktury a datové
soubory, algoritmus a prototyp hardware.
Rozšířit druhy uznávaných výsledků o souhrnnou výzkumnou
zprávu (bez nutnosti utajení) (Vsouhrn), o průmyslový vzor (Fprům)
pro zapojení uměnověd, především designu a o dokumenty
koncepční povahy (Hkonc).
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7.9 IX. Spolupráce
DÍLČÍ OTÁZKA 9: Přispívá program OMEGA k propojování výzkumných organizací s uživateli
výstupů?
Nejčastějším typem podpořených organizací programu OMEGA jsou výzkumné organizace
(147 zastoupení, 113 jako příjemce), z čehož téměř 43 % představují veřejné vysoké školy (podniky
necelých 17 % jako příjemce). Co do struktury dle právní formy, převažují veřejné vysoké školy (46 %
jako příjemce). Na řešení jednoho projektu se také podílí jeden územně samosprávný celek. Nejvyšší
úhrn schválené účelové podpory směřuje v TD výzkumným organizacím – více než 204,6 mil. Kč (87,1
%), podnikům 12,9 %. Téměř 45 % výzkumných organizací řeší podpořený projekt samostatně.
Nejčastějším způsobem spolupráce je spolupráce mezi výzkumnými subjekty (23,7 %) a mezi
výzkumnou organizací a malým podnikem (19,2 %).
Dle názoru skupiny respondentů Řešitelé ve většině případů přispívá program OMEGA k budování
vztahů mezi výzkumnými organizacemi a ministerstvy především jakožto uživateli budoucích výstupů
projektů (22% podíl všech spoluprací na implementaci výstupu projektu). Více jak v polovině projektů
řešitelé předpokládají uplatnění výstupů ve veřejné správě (57 %). Minimálně jsou pak zapojeny
náboženské, zdravotnické, kulturní organizace a instituce a subjekty neinstitucionálního charakteru,
jako jsou neziskové organizace, subjekty pečující o životní prostředí a sociální zařízení.
Využití služeb center transferu znalostí a technologií je pro řešení projektů v programu OMEGA
mizivá.

7.9.1 Odůvodnění


Program OMEGA66

Text programu definuje jako uživatele organizační složky státu, územně samosprávné celky a veřejné
či soukromé subjekty, působící v různých společenských oblastech, které budou výsledky využívat na
základě uzavřené smlouvy o využití výsledků, v souladu s podmínkami Rámce Společenství pro státní
podporu výzkumu, vývoje a inovací.


Statistické vyhodnocení67

Nejčastějším typem podpořených organizací programu OMEGA jsou výzkumné organizace (147
zastoupení, 113 jako příjemce), z čehož téměř 43 % představují veřejné vysoké školy. Podniky tvoří
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necelých 17 % řešitelů podpořených projektů, z nichž 13,6 % je řešeno malými podniky. Výzkumné
organizace v podpořených projektech spíše působí jako příjemci (88,3 %). To je dáno zaměřením
programu a odpovídá očekáváním (viz nastavení indikátorů programu).
Co do struktury dle právní formy, převažují veřejné vysoké školy, dále pak veřejné výzkumné
organizace a právnické osoby. Na řešení jednoho projektu se také podílí jeden územně samosprávný
celek.
Nejvyšší úhrn schválené účelové podpory směřuje v TD výzkumným organizacím – více než 204,6 mil.
Kč (87,1 %), podniky pak obdržely/obdrží celkem 30,4 mil. Kč (12,9 %). Z výzkumných organizací pak
nejvíce podpory směřuje veřejným vysokým školám – téměř 100 mil. Kč (42,4 %) a ostatním veřejným
výzkumným institucím (bez AV ČR) – necelých 65 mil. Kč (27,6 %). Míra podpory výzkumným
organizacím je na úrovni téměř 80 %, u podniků přibližně dosahuje těsně k 68 %.
Téměř 45 % výzkumných organizací řeší podpořený projekt samostatně. Nejčastějším způsobem
spolupráce je spolupráce mezi výzkumnými subjekty (23,7 %) a mezi výzkumnou organizací a malým
podnikem (19,2 %).


Dotazníky68

Nejčastěji spolupracují Řešitelé s ministerstvy, a to ve všech fázích řešení projektů. Nejvíce pak ve fázi
implementace výstupů (22% podíl všech spoluprací na implementaci výstupu). Více jak v polovině
projektů řešitelé předpokládají uplatnění výstupů ve veřejné správě (57 %). Minimálně jsou pak
zapojeny náboženské, zdravotnické, kulturní organizace a instituce a subjekty neinstitucionálního
charakteru, jako jsou neziskové organizace, subjekty pečující o životní prostředí a sociální zařízení.
Využití služeb center technologického transferu je pro řešení projektů v programu OMEGA mizivá.
Téměř 90 % respondentů skupiny Řešitelé potvrzuje, že realizace projektu v rámci programu OMEGA
vede ke zvyšování výzkumné spolupráce, přičemž ze 2/3 formou utužování stávajících partnerství.


Skupinové diskuse69

Dle diskutujících patří mezi uživatele nejen ministerstva, ale i další orgány státní správy a samosprávy
a především i neziskové organizace. Vedle institucionálního typu uživatelů je nutné vidět jako
aplikační sféru samotnou společnost, resp. její určité segmenty (mladé lidi, seniory, tělesně
znevýhodněné, ženy, publikum v kulturních zařízeních, cizince, občany, LGBT komunitu, sociálně
vyloučené skupiny, pacienty, drogově závislé apod.). Orientace na neziskové organizace byla
odůvodněna tím, že mají nejblíže k těmto uživatelům výstupů společenskovědních projektů – tedy k
určitému segmentu společnosti. V této souvislosti diskutující zdůrazňují, že až prostřednictvím
společenské objednávky uživatelů výstupů dochází k dosažení cílů programu.
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7.9.2 Doporučení
Aby program OMEGA lépe přispíval k propojování poskytovatelů výzkumu a uživatelů výstupů,
doporučuje evaluační tým přijmout následující opatření:
Tabulka 16 Doporučení pro efektivnější spolupráci
Úroveň zvýšení
Efektivity programu
Maximální

Návrhy opatření






Střední





Minimální



Zahrnout do formulace strategické podpory transferu technologií a
znalostí i oblast využívání vědomostí, dovedností nebo technologií
vyplývající ze všech oblastí umění a výzkumu ve společenských a v
humanitních vědách. Podporovat transfer znalostí mezi výzkumnými
týmy jak z důvodu výměny nebo sdílení informací, tak pro nalezení
partnerů pro inovační aktivity v zapojení společenských a humanitních
věd.
Definovat a zmapovat aplikační sféru společenských a humanitních věd,
resp. uměnověd jakožto uživatele výstupů výzkumných projektů s cílem
přijetí na míru šitých opatření a pro jejich zapojení do inovačního
systému země.
Zasadit se o iniciaci infrastruktury pro společenské a humanitní vědy,
zejm. databází a nástrojů pro spolupráci vědců při jejich využívání.
Kvalitní společenskovědní a humanitní výzkum potřebuje pracovat s
kvalitní datovou základnou. Dobrou praxí v této oblasti je vytváření
databází, které jsou nejen přístupné všem badatelům, ale zároveň
umožňují využití nástrojů pro kolaborativní výzkum na stejných datech.
Aktivovat zapojení neziskového sektoru, resp. zástupců všech
relevantních segmentů společnosti (mladé lidi, seniory, tělesně
znevýhodněné, ženy, publikum v kulturních zařízeních, cizince, občany,
LGBT komunitu, sociálně vyloučené skupiny, pacienty, drogově závislé
apod.) do řešení socioekonomických výzev.
Pro podporu úspěšnosti projektů je vhodné zapojit do relevantních fází
životního cyklu projektu tzv. aplikačního garanta, tedy subjekt nebo jeho
vzorek z aplikační sféry společenských a humanitních věd. Aplikační
garant vystupuje jako partner např. v raném přemýšlení o výzkumném
záměru, při provádění společné rešerše domácí i zahraniční, mapování
výzkumného tématu, plánování projektu, samotném provádění výzkumu,
testování až po způsoby šíření dopadů projektu.
Využít existujícího příkladu zapojení územně samosprávného celku do
projektu podpořeného programem OMEGA, a tuto spolupráci šířit jako
příklad dobré praxe.
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7.10 X. Aplikace výstupů a dopady projektů
DÍLČÍ OTÁZKA 10: Je možné zvýšit aplikovatelnost výstupů a maximalizaci dopadů?
Dle respondentů z dotazované skupiny Řešitelé jsou nejčastěji výstupy programu OMEGA šířeny
osobními kontakty s potenciálními uživateli výstupu (87 %). Těmito uživateli jsou převážně orgány
veřejné správy. Téměř shodně využívaným způsobem šíření výstupů je publikační činnost (84 %). To
dokresluje nejen charakter výstupů projektů společenskovědního výzkumu, ale také nastavení
institucionální podpory výzkumných organizací ve vazbě na RIV, ačkoliv tyto výstupy nejsou
uznatelnými výsledky projektů. Dle respondentů jsou výstupy podpořených projektů téměř ze 2/3
rozšiřovány integrací do systému vzdělávání a pořádáním různých konferencí, workshopů a výstav. K
diseminačním aktivitám je z 29 % využíván neodborný tisk, z 12 % sociální sítě a média.
Účinkům programu by prospěly specifické projekty, které by se zaměřovaly na podporu inovačního
ekosystému ve společenských a humanitních vědách resp. uměnovědách zaměřením na odpovídající
infrastruktury pro výzkum orientovaný na uživatele (city lab, living lab), vývoj nových technologií pro
sběr dat v kontextu nástupu mobilních platforem a sociálních sítí, podpora sdílení velkoobjemových
dat a s tím spojená případná snaha o odstranění legislativních bariér, podpora platformy pro setkávání
nabídky a poptávky po výstupech výzkumu se socioekonomickým či uměleckým tématem, aktivity
spojené s popularizací vědy a výzkumu nebo podpora výzkumných týmů schopných obstát v
evropském prostoru.
Řešitelský tým je nutné motivovat k maximalizaci dopadu výzkumného projektu a k šíření výstupů
výzkumu co možná nejširšímu publiku. I když je cílem výzkumného záměru zpoplatnění přístupu k
jeho výstupům (ať už v elektronické či jiné formě), doporučuje se zvážit, do jaké míry lze výstupy
projektů skrze PR aktivity pro společnost využít.
Mezi zahraniční dobrou praxi patří zapojení různých zájmových stran do přípravného procesu
podpůrných programů, čímž je podporována společenská objednávka výzkumu. Financování
výzkumné infrastruktury probíhá velmi často pomocí tzv. Roadmap. Významné jsou i aktivity v oblasti
popularizace výzkumu, ať už se jedná o popularizaci ve smyslu interakce se širokou veřejností nebo
o popularizaci ve smyslu mezinárodně se zviditelnit a vytvářet atraktivnější prostředí pro nejrůznější
spolupráci. Vytváření atraktivního prostředí pro výzkumné pracovníky a školení mladého talentu je
stále rostoucí prioritou, a to zvláště v zemích, které se snaží stát se tzv. "innovation leader".

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
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7.10.1


Odůvodnění

Program OMEGA70

Prvořadými uživateli výsledků programu jsou vzhledem k jeho zaměření a definovaným cílům
organizační složky státu, územně samosprávné celky a veřejné či soukromé subjekty působící v
různých společenských oblastech, které budou výsledky využívat na základě uzavřené smlouvy o
využití výsledků, v souladu s podmínkami Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a
inovací.
Program OMEGA očekává přínosy, které nabízejí aplikační sféře řešení problémů s akcentem na:
-

Zvýšení efektivnosti působení veřejných politik v ČR na všech úrovních.
Formulace priorit a opatření veřejné politiky regionálního rozvoje ČR.
Posílení pozice ČR v Evropské unii v rámci probíhajícího evropského integračního procesu.
Identifikace příčin a důsledků probíhajících socioekonomických a environmentálních jevů,
formulace priorit, opatření a nástrojů pro zvýšení kvality života obyvatel ČR.
Optimalizace státních zásahů a redukce jejich negativních dopadů na hospodářský a
společenský vývoj v ČR a na kvalitu životního prostředí.
Zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky v evropském i mezinárodním kontextu.
Zvýšení efektivnosti systému vzdělávání v ČR.
Stanovení priorit a opatření sociální politiky ČR pro řešení sociálních nerovností, chudoby a
sociální exkluze určitých skupin obyvatelstva.
Redukce negativních dopadů populačního vývoje, aktivizace populace seniorů a zvýšení
kvality jejich života.

-



Dotazníky71

Nejčastěji jsou výstupy programu dle skupiny dotazovaných Řešitelé OMEGA šířeny osobními
kontakty s potenciálními uživateli výstupu (87 %), kterými jsou převážně orgány veřejné správy.
Téměř shodně využívaným způsobem šíření výstupů je publikační činnosti (84 %). To dokresluje
nejen charakter výstupů projektů společenskovědního výzkumu, ale také nastavení institucionální
podpory výzkumných organizací ve vazbě na RIV, ačkoliv tyto výstupy nejsou uznatelnými výsledky
projektů. Dle respondentů jsou výstupy podpořených projektů téměř ze 2/3 rozšiřovány integrací do
systému vzdělávání a pořádáním různých konferencí, workshopů a výstav. K diseminačním aktivitám
je z 29 % využíván neodborný tisk, z 12 % sociální sítě a média.
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Více jak 1/3 respondentů (38 %) uvedla 3 a více osob, které mohou podat reference o praktickém
využití podpořeného projektu. Přibližně 1/5 respondentů uvedla, že na danou otázku nelze odpovědět
z důvodu probíhající realizace projektu.


Skupinové diskuse72

Závěry diskusních platforem upozorňují, že společenskovědní a humanitní obory vytvářejí sociální
a ekonomické přínosy přímo i nepřímo. Účinkům programu by prospěly specifické projekty, které by
se zaměřovaly na podporu inovačního ekosystému ve společenských a humanitních vědách, resp.
uměnovědách zaměřením na odpovídající infrastruktury pro výzkum orientovaný na uživatele (City
Lab, Living Lab), a podporou souvisejících výzkumných metod (experimentální a behaviorální
přístupy, Research by Design, Design Thinking, Systems Thinking, sociokulturní výzkum v jeho živé
podobě, akční výzkum, komunální informatika, participativní design apod.).
Je nutný i vývoj nových technologií pro sběr dat v kontextu nástupu mobilních platforem a sociálních
sítí, podpora sdílení velkoobjemových dat a s tím spojená případná snaha o odstranění legislativních
bariér, podpora platformy pro setkávání nabídky a poptávky po aplikovaném výzkumu, aktivity
spojené s popularizací vědy a výzkumu nebo podpora výzkumných týmů schopných obstát v
evropském prostoru. Stěžejní roli v maximalizaci dopadu výzkumného projektu mají i samotní
žadatelé/řešitelé. Způsob dosahování cíle výzkumného záměru je důležitou součástí pro maximalizaci
užitku z vynaložených zdrojů pro podporu SHV, což klade vyšší nároky na odborné hodnotící panely
programu a manažery programu. Řešitelský tým je nutné motivovat k maximalizaci dopadu
výzkumného projektu a k šíření výstupů výzkumu co možná nejširšímu publiku. I když je cílem
výzkumného záměru zpoplatnění přístupu k jeho výstupům (ať už v elektronické či jiné formě),
doporučuje se zvážit, do jaké míry lze výstupy projektů skrze PR aktivity pro společnost využít.


Zahraničí73

Mezi zahraniční dobrou praxi patří zapojení různých zájmových stran do přípravného procesu
podpůrných programů, čímž je podporována společenská objednávka výzkumu. Financování
výzkumné infrastruktury probíhá velmi často pomocí tzv. Roadmap. Významné jsou i aktivity v oblasti
popularizace výzkumu, ať už se jedná o popularizaci ve smyslu interakce se širokou veřejností nebo o
popularizaci ve smyslu mezinárodně se zviditelnit a vytvářet atraktivnější prostředí pro nejrůznější
spolupráci. Vytváření atraktivního prostředí pro výzkumné pracovníky a školení mladého talentu je
stále rostoucí prioritou, a to zvláště v zemích, které se snaží stát se tzv. "innovation leader". Dalšími
častými infrastrukturními prioritami je digitalizace služeb, databáze trojrozměrných digitálních
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modelů historických artefaktů (např. ve výzkumných muzeích Leibnitzovy společnosti v Německu)
nebo artefaktů, digitalizace a unifikace databází (i virtuálních) využitelných pro výzkum, evaluace
výzkumu a jeho dopadu a spolupráce mezi vládou, univerzitami, výzkumnými institucemi
a soukromými firmami. Další možností je pořádání festivalů nebo veletrhů za účelem podpory vztahu
mezi výzkumnými týmy nebo mezi výzkumem a praxí, nebo a neakademickou veřejností.

7.10.2

Doporučení

Aby program OMEGA lépe přispíval k efektivnější aplikovatelnosti výstupů a maximalizaci dopadů
projektů, doporučuje evaluační tým přijmout následující opatření:
Tabulka 17 Doporučení pro efektivnější aplikaci výstupů a maximalizaci dopadů projektů
Úroveň zvýšení
Efektivity
programu
Maximální

Návrhy opatření














Aktivovat inovační potenciál ve společenských a humanitních vědách,
resp. uměnovědách zaměřením se na podporu odpovídající
infrastruktury pro výzkum orientovaný na uživatele (City Lab, Living
Lab a podporou souvisejících výzkumných metod (experimentální a
behaviorální přístupy, Research by Design, Design Thinking, Systems
Thinking, sociokulturní výzkum v jeho živé podobě, akční výzkum,
komunální informatika, participativní design apod.).
Do přípravného procesu vývoje podpůrných programů intenzivněji
zapojovat různé zájmové skupiny pro zjištění společenské objednávky
výzkumu.
Podpořit sdílení velkoobjemových dat mezi výzkumnými týmy
a organizacemi a s tím spojené případné odstranění legislativních
bariér.
Podpořit platformy pro setkávání nabídky a poptávky po výstupech
výzkumu se socioekonomickým či uměleckým / výtvarným tématem
pro vyčerpání inovačního potenciálu např. designu nebo architektury.
Zmapovat či iniciovat vznik aktivit spojených s popularizací vědy a
výzkumu a těchto iniciativ se aktivně účastnit, např. v rámci
prezentace podpořených projektů.
Podpořit výzkumné týmy ve schopnostech obstát v evropském
výzkumném prostoru.
Přijmout opatření pro školení mladého talentu za účelem zvýšení
úrovně inovačních kapacit.
Na úrovni poskytovatele (TA ČR) přijmout strategii sdílení výsledků
výzkumu za účelem zapojení potenciálních „odběratelů“ výsledků
výzkumu do přípravy projektů

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 2;Nadpis 1.1.
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Střední



Cíleně podporovat transfer znalostí od výzkumníků směrem ke
klíčovým orgánům s rozhodovací pravomocí ve veřejné sféře.



Přijmout komunikační strategii pro popularizaci společenskovědního
a humanitního výzkumu ve smyslu interakce se širokou veřejností
nebo o popularizaci ve smyslu mezinárodního zviditelnění a vytváření
atraktivnější prostředí pro nejrůznější spolupráci.
Rozšířit poradenské služby poskytovatele směrem k výzkumné obci
z řad společenských a humanitních věd, resp. uměnověd s cílem
aktivovat jejich inovační potenciál a zapojení do mezioborové
spolupráce (např. transferem znalostí získaných v rámci této interim
evaluace).



Minimální



V rámci poslední veřejné soutěže motivovat řešitelský tým k prokázání
maximalizace dopadu výzkumného projektu a k promyšlení způsobu
šíření výstupů v návrhu projektu.
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8 REFLEXE EVALUACE
Dle užité metodiky TAFTIE je nedílnou součástí každé evaluace její reflexe včetně upozornění na
možné překážky pro příští evaluační aktivity členů evaluačního týmu nebo pro příští evaluační tým. Na
tomto místě je shrnuta reflexe celé evaluace a z ní plynoucí poučení, která evaluační tým během svých
aktivit získal.

8.1 Interní versus externí evaluační tým – objektivita a
nestrannost
Obě možnosti, totiž provádění evaluačních aktivit buď interním nebo externím týmem, má své výhody
i nevýhody. K realizaci této evaluace byl využit interní tým TA ČR. Autoři evaluace si uvědomují, že
výběr evaluačního týmu může být stejně důležitý jako samotný proces evaluace a předkládají výčet
výhod a nevýhod volby interního nebo externího hodnotícího týmu.
Interní evaluační tým
Výhody
-

Více vědomostí o programu a disponují neformálními znalostmi o programu
Jsou již obeznámeni s personálem (manažeři programu) a vnitřními pravidly a politikou tvorby
programu
Méně nákladné
Rychlejší a snazší přístup k získávání klíčových informací formálního i neformálního
charakteru
Možnost rychlého zapracování případných dílčích výstupů a poznatků v administrativním
procesu

Nevýhody
-

Mohou být méně objektivní
Mohou být zaměstnáni dalšími aktivitami a nevěnovat tak evaluaci výlučnou pozornost
Mohou být méně odborně připraveni pro vykonávání role hodnotitele programu
Možný efekt „tlaku“ na poskytnutí informací
Možné ovlivnění charakteru informací poskytnutých od subjektů zapojených v různých fázích
života projektu (hodnotitelé, účastníci, řešitelé, uživatelé výsledku)
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Externí evaluační tým
Výhody
-

Více objektivní, nabízejí nové úhly pohledu a kritiku procesu
Mohou hodnocení programu věnovat více času
Mohou mít větší zkušenosti s hodnocením programů
Mohou minimalizovat obavy o objektivitu a zneužití zásadních a například kritických informací
o programu a jeho administraci – neohrozí vlastní řešení a případnou další účast subjektů
kritických k programu

Nevýhody
-

Mohou být nákladnější a vyžadují více času na sjednání smluvních podmínek, monitoring,
předání statistických dat, jednání atd.
Neznají personál (manažery programu aj.) a tím v nich mohou vzbudit obavu z hodnocení
Neznají organizační pravidla a vnitřní strategie, které ovlivňují program

Příkladů výše uvedených výhod interního evaluačního týmu bylo po celou dobu evaluace využíváno,
nevýhody byly brány na vědomí a potlačovány. Objektivita evaluace byla zvýšena angažováním
externích odborníků. V průběhu celé evaluace byl kladen silný důraz na otevřenost a transparentnost
při tvorbě jednotlivých částí této studie. Použité výzkumné instrumenty (dotazníky, rozhovory aj.)
a jejich výstupy jsou proto součástí dokumentu. Postupy, které byly uplatněny, způsoby výpočtů
a hodnocení jsou v této zprávě popsány a vysvětleny. Jsou také uvedeny počty, data a informace
charakterizující jednotlivé dotčené skupiny s výjimkou těch, které podléhají dohodám a pravidlům
o anonymizaci (např. přepisy rozhovorů, které umožňují zpětnou identifikaci respondentky nebo
respondenta, nejsou součástí tohoto dokumentu). Jsou zveřejněny též přímé citace i zjištěné
informace, které by mohly být považovány za kritické vůči programu OMEGA nebo Technologické
agentuře ČR. Některá doporučení nemusejí být v souladu s oficiálním stanoviskem TA ČR. Tímto je ale
otevírán prostor pro navazující diskuzi, pro pochopení dobrých a špatných praxí, zlepšení programu a
případné změny způsobu vývoje a implementace programů podpory společenských a humanitních
věd. Výstupy tohoto průběžného hodnocení přesahují program OMEGA. Zjištěné poznatky nad rámec
programu – totiž o systému VaV, který Relevanci a Efektivitu programu rovněž ovlivňuje – jsou také
uvedeny.

8.2 Koncepce evaluace
Hodnocení programů účelové podpory v TA ČR probíhá od počátků agentury, avšak ne zcela
koncepčně a ne vždy jednotně vůči evaluační kultuře národního systému VaV (výjimku v tomto směru
představuje v podstatě komplexní ex-ante hodnocení programu CK, které již rozsahem a činností
odpovídá zvýšeným požadavkům rozhodovacích složek na využívání prostředků veřejné podpory).
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Počátek aktivit spojených s hodnocením programu OMEGA souvisí se snahou o změnu programu tak,
aby lépe přinášel užitek české společnosti. Aby případné změny odpovídaly společenské objednávce,
uspořádala TA ČR začátkem roku 2014 kulaté stoly s odborníky z řad společenských a humanitních
věd a se zástupci resortů, na kterých bylo diskutováno zaměření programu, způsob čerpání inovačního
potenciálu společenských a humanitních věd, druhy a uznávání výstupů a výsledků projektů a jiné
strukturální změny a charakter programu (parametry atd.). Zároveň byla vypracována rozsáhlá
publikace zabývající se společenskými a humanitními vědami v systému VaV „Společenské a humanitní
vědy. Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podávaného společenskými
a humanitními vědami“.
Po žádosti zástupců resortů a RVVI bylo v průběhu podzimu 2014 zahájeno komplexní hodnocení
programu OMEGA dle pilotního ověřování metodiky TAFTIE v rámci KA3 Projektu Zefektivnění. Tato
činnost týmu měla zjistit, jakým způsobem provést implementaci metodiky dle pravidel, postupů
a příkladů uvedených v Evaluation Reference Model For TAFTIE’s Taskforce Benchmarking Impact,
Effectiveness and Efficiency of Innovation Instruments74. Tato metodika odpovídá jiným novým
přístupům k evaluaci programu veřejné podpory VaV a shrnuje také zkušenosti z hodnocení programů
podpory VaV z jednotlivých členských států organizace TAFTIE, která sdružuje agentury a organizace
zabývající se podporou VaV.
Koncepce interim evaluace byla znevýhodněna z toho důvodu, že v době vniku programu nebylo
zvykem provádět ex ante analýzu a stanovovat indikátorové soustavy, které by dokázaly program
vyhodnotit dle nároků užité metodiky TAFTIE (viz Tabulka 18 Obsah pracovního balíčku č. 2.). Mnoho
počátečních dat nebylo k dispozici a jejich zpětná rekonstrukce by byla nákladná a co do validity
nejistá.
V souladu s metodikou TAFTIE Byl vytvořen logický rámec programu, byly sestaveny evaluační otázky
a kritéria a bylo rozhodnuto, jakým směrem a jakými metodami bude hodnocení programu provedeno.
V této souvislosti je také nutné zmínit, že hodnocení již odpovídá vnitřní Směrnici SME-26 Řízení
programů75, kde je definována povinnost KaTA provádět takové hodnocení programu. Koncepční
přístup k hodnocení programu je důležitý nejen pro evaluátory, ale také slouží ke zlepšení vlastní
tvorby programu na základě podložených a ověřitelných informací a dat.
Důležitým faktorem je kombinace použitých metod a jejich vzájemné doplňování. Myšlena je
především tzv. triangulace dat. Definice užívaných pojmů je rovněž zásadní. Evaluátoři, dotazovaní a
další dotčené skupiny by si měli pod stejným pojmem představit stejnou věc, událost, předmět či
činnost.
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Směrnice Technologické agentury České republiky, Řízení programů, SME-26, 2015-03-03, verze 1,
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V rámci této evaluace nebyla využita metoda případových studií, a to z důvodu časové a personální
náročnosti i z důvodu nedostatku odpovídajících zdrojů (cestovné aj.). Výsledky případových studií
jednotlivých projektů by pomohly více pochopit životní cyklus projektu a objevit konkrétní okamžiky
možného selhání, či naopak – příkladů dobré praxe. Na příště doporučuje evaluační tým, pokud to
bude možné, provést případové studie jak úspěšných, tak neúspěšných projektů.
Vzhledem k tomu, že samotné použití TAFTIE metodiky bylo učiněno až po konání kulatých stolů a
opatření rešerší, byla tato skutečnost evaluačním týmem považována za nekoncepční. Ukázalo se
nicméně, že započít evaluaci těmito aktivitami je výhodné a lze je doporučit i příštímu evaluačnímu
týmu. Informace pocházející z uspořádaných kulatých stolů pomohly rychlejší orientaci v problematice
společenského a humanitního výzkumu, poskytly členům evaluačního týmu impulsy k dalšímu
vzdělávání v této oblasti a napomohly přípravě dalších výzkumných instrumentů (dotazníky,
rozhovory). Rešerše byly pak cenným zdrojem informací o zahraniční dobré praxi v podpoře výzkumu
společenských a humanitních věd orientovaného na cíl a dopad.

8.3 Data
Pro jakoukoliv evaluaci je nutné zajistit velký objem dat, informací a poznatků. To klade především
požadavky na jejich získání, a to jak na data interní, tak externí. Pro lepší přehlednost v rámci KA3
Projektu Zefektivnění byla sestavena jednoduchá struktura datových zdrojů využívaných v TA ČR.
Využity byly i zpracované analýzy statistických dat obdržených v rámci vypsání 1. a 2. veřejné soutěže
programu OMEGA.
Interní data byla zajištěna převážně z návrhů projektů a realizací projektů v IS Patriot, ve kterém je
program OMEGA administrován. Jedná se především o statistická hromadná data (rozpočet, CEP, typ a
velikost účastníků, výsledky projektů apod.) Překážky při získávání těchto dat souvisí
s problematickým hromadným exportem dat o jednotlivých projektech, dále s formátem příloh
projektů (je zmíněno, i přestože tyto dokumenty vznikají pro jiný účel), kdy se jedná většinou o
elektronické dokumenty uložené v PDF. Výtěžnost takových dat je velmi omezená a nutí evaluátory
pracovat s dokumenty jednotlivě – odděleně. Velkou překážkou a omezením pro ex-post vyhodnocení
programu bude představovat původní struktura Implementačního plánu a jiných dokumentů
podobného charakteru. Jakákoliv ekonometrická metoda hodnocení pak je v současnosti jen velmi
těžce dosažitelná právě s ohledem na obsah Implementačních plánů a údajů, které TA ČR požadoval
v rámci návrhu a realizace projektů. Platí jednoduchá poučka, že pokud si různé charakteristiky a data
o účastnících projektů nezajistí poskytovatel přímo při návrhu a realizaci projektu, je nutné si je
zajistit dodatečně. A to zvyšuje nároky jak na stranu poskytovatele, tak účastníka. Navíc dodatečný
sběr dat přináší několik překážek. První je spojený s ochotou dotazovaných taková data dodatečně
poskytnout, druhým je úplnost dat a s tím spojená validita (počtem i obsahem) a následný způsob jak
taková data zajistit a zpracovat - očistit. Nicméně, je zjevné, že v době, kdy byl program OMEGA
navržen, nebyla povinnost provádět hodnocení programu způsobem této evaluace (taková povinnost
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neplatí ani dnes). Tomu odpovídá i charakter použitých indikátorů v programu (kritéria splnění cílů
programu), které mají v současné době spíše informativní charakter a nejsou nijak definovány.
Mezi interní data patří také výsledky z dotazníkového šetření, z polostandardizovaných rozhovorů a
kulatých stolů. Ta jsou přísně anonymizována a byla poskytnuta pouze členům evaluačního týmu, a to
ještě v již částečně zpracované podobě. Každý člen týmu spravoval jinou skupinu těchto dat.
Klíčovým doporučením je v pohledu do budoucnosti sjednocení datové struktury, používání hromadně
lépe zpracovatelných formátů, sjednocení terminologie a názvů některých kategorií a ulehčení
přístupu evaluátorů k těmto hromadným datům. Důležité a potřebné se také jeví vybudování
centrálního úložiště dat, či části takového úložiště, které by bylo zpřístupněno evaluátorům a
umožňovalo propojovat různé datové zdroje. Dalším doporučením je zjišťovat data, která budou
následně potřebná pro hodnocení programu, již ve fázi návrhu a realizace projektu. Taková potřeba by
měla odpovídat nastavené indikátorové soustavě a definici jednotlivých indikátorů pro vyhodnocení
dopadů projektu, resp. programu. Neexistence těchto charakteristik následně velmi omezuje možnosti
kvalitativně vyšších požadavků na evaluaci ve srovnání s požadavky v době vzniku programu.
Obecně lze shrnout, že práce s daty, jejich získávání a využitelnost si oprávněně zasluhuje velkou
pozornost a do budoucna představuje velkou výzvu pro dotčená oddělení KaTA (zodpovědná za různé
fáze projektu a programu), a to také s ohledem na zvyšující se potřebu tvorby relevantních podkladů
pro rozhodovací složky.

8.4 Vyhodnocení statistických dat
I přes velké množství různých dat a informací obsažených v návrzích projektů a v realizaci projektů
vedených v IS Patriot, je jejich využití a důležitost různá. K základnímu zpracování těchto dat nebyly
využity žádné sofistikované statistické metody a nástroje (nebylo nutné ve vazbě na průběžné
hodnocení), byly porovnávány hodnoty jako takové. Velmi časově a pracovně náročné je procházení
jednotlivých dokumentů ve formátu pdf a údajů z návrhů projektů a realizace, které jsou vedeny
psanou formou. Vyhodnocovat tyto zdroje informací je v současnosti téměř nemožné (takové
informace jsou používány spíše v hodnotícím procesu projektu, ale mohou být dalším zdrojem a
napomoci při hodnocení programu). Jako velmi problematická se jeví nemožnost v současné době
vyčíslit administrativní náklady programu. V této oblasti KaTA dlouhodobě usiluje o nápravu. Je
zřejmé, že nelze zcela přesně vyčíslit personální náklady v podmínkách, kdy referenti pracují na více
programech současně, či je jejich pracovní činnost spojena s jinými aktivitami a úkoly.
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8.5 Skupinové diskuse - kulaté stoly
Konání kulatých stolů se ukázalo jako klíčové pro získání informací z výzkumné praxe společenských
a humanitních věd. Byly objevovány překážky ve způsobu podpory a formulovány možná řešení.
Výstupy každé skupinové diskuse byly shrnuty a distribuovány jako podklad pro diskusi další
(viz Delfská metoda). Evaluační tým tak získal poznatky, které byly využity v rámci celé koncepce
a provádění evaluace. Závěry skupinových diskusí na kulatých stolech lze považovat za relevantní
a podložené z praxe, nicméně mohou mít subjektivní charakter. Z toho důvodu je nutné počítat
s možnou chybovostí získaných návrhů řešení či odpovědí, a tyto pokud možno ověřit z dalších metod.
Je nutné si uvědomit, že ačkoliv bylo uspořádáno sedm kulatých stolů, nebylo v silách pozvat všechny
odbornice a odborníky, kteří by mohli k tématu čerpání inovačního potenciálu společenských
a humanitních věd přispět. Pro příští evaluační praxi – stejně jako v tomto případě – je vhodné klást
důraz na sestavení panelu hostů. Měla by být zajištěna jak pluralita názorů, tak jejich šíře, které ale
odpovídají účelu svolaného kulatého stolu. Delfskou metodu doporučuje evaluační tým znovu použít
a případně její metodologii etablovat dle dalších zahraničních dobrých praxí.

8.6 Rešerše
Obstarání rešerší interními kapacitami bylo možné jen do určité míry, a to z důvodu nedostatku
časového prostoru zaměstnanců TA ČR. Bylo proto využito z velké části externích sil. Rešerše tvoří
významnou část evaluačních aktivit, neboť přinášejí informace na klíčové otázky definované jak při
skupinových diskusích, tak při konceptualizaci aktivit evaluačním týmem. Pořízení rešerší s sebou
nicméně může nést vyšší finanční náročnost evaluace a nutnost péče o kvalitu a včasnost dodání
zadaného tématu. Získané informace nad rámec interim evaluace programu a poznatky obohacují
evaluátory kompetenčně i vědomostně.

8.7 Dotazníkové šetření
Asistence odborníků je jednoznačně klíčová nejen při definici otázek, ale také při vymezení skupin
respondentů. Před vlastním vyhodnocením dotazníkového šetření je podstatné prozkoumat obsah
odpovědí tak, aby nebyla ohrožena jejich validita (např. pečlivá kontrola dotazníků se sníženou
výpovědní hodnotou označováním odpovědí křížem, v sloupci, vyřazení prázdných dotazníků, objevení
a vyřazení zjevně bojkotovaných odpovědí – např. 100 % označení v levém sloupci – apod.).
Je nutné brát na vědomí, že při identifikaci respondenta může dojít k duplicitám, totiž ke kontaktování
jedné osoby účastnící se několika projektů. V rámci programu OMEGA jsou projekty řešeny stejnou
institucí (stejné IČ), avšak jinými řešiteli. Stává se ale, že stejný subjekt patří mezi „nepodpořené
projekty“ a zároveň mezi „řešitele projektu“, neboť tento subjekt s jedním návrhem projektu neuspěl,
kdežto s druhým ano.
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Adresné zjišťování relevantních osob bylo problematické, a to především ve vazbě na nalezení
uživatelů výsledku projektů. Implementační plán a Příloha prokazující potřebnost řešení a možnost
uplatnění výsledku řešení sice obsahují údaje o uživateli, avšak v podstatě pouze na úrovni
statutárního zástupce. V této skupině se vyskytuje řada subjektů, které pouze deklarovaly předběžný
zájem o výsledky teprve předkládaného projektu a zájem účastnit se na realizaci projektů. Mezi řešiteli
a (potenciálními) uživateli výstupů navíc ve většině případů neprobíhala žádná aktivní komunikace.
Z toho důvodu nemohl evaluační tým konkrétní osoby jakožto uživatele výstupu podpořeného
projektu s dotazem na spokojenost či kvalitu výstupu konfrontovat. Součástí dotazníků sice byla
otázka týkající se uvedení 3 nejdůležitějších osob, které by mohly podat reference o praktickém využití
podpořeného projektu, nicméně dotazník byl deklarován jako přísně anonymizovaný a tato otázka
sloužila k jinému účelu. Nalezení zástupců této skupiny představuje do budoucna velkou výzvu.
Dále by bylo vhodné zajistit software umožňující kvalitní vyhodnocení otevřených otázek. Takový
nástroj by byl využitelný také pro případné analýzy textů jako takových.

8.8 Polostandardizované rozhovory
Tento nástroj se jeví jako velmi podstatný. Evaluátorům poskytl mnohé cenné informace o způsobu
fungování hodnotícího procesu i procesu administrace, a to nejen ve vazbě na hodnocení jako takové,
ale také na vlastní pochopení těchto procesů. Pro hladší průběh metody polostandardizovaných
rozhovorů je vhodné lépe si zajistit odpovědi na otázky, které jsou dotazovanému položeny. Stávalo se,
že dotazovaní měly již předem připraveny odpovědi, které byly sdělovány nehledě na položenou
otázku, mnohdy své odpovědi křížem doplňovali a u konce rozhovoru zpětně upřesňovali. To klade
vyšší nároky na tazatele, neboť je nutné např. položit dodatečné otázky, které ověřují správné
pochopení informace v průběhu rozhovoru a posléze tyto informace při vyhodnocování bez ztráty
kontextu správně roztřídit. Je při tom nutné se vyvarovat návodných otázek, byť by byly pro ověření
správného pochopení klíčové. Pro větší objektivizaci výsledků se ukázalo jako účelné vykonávat
rozhovory a jejich vyhodnocení za účasti nejméně dvou členů evaluačního týmu, aby se minimalizovalo
nebezpečí nesprávné interpretace získaných informací od respondenta. I přes obtíže spojené
s pořizováním a vyhodnocováním je tato metoda zcela klíčová při získávání informací kvalitativního
charakteru.
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8.9 Získané informace nad rámec interim evaluace
programu OMEGA
Průběžné hodnocení programu OMEGA přineslo mnohé cenné zkušenosti týmu evaluátorů a také
přineslo původně nezamýšlené výsledky. Mezi neočekávané výsledky patří především výsledky
překračující vlastní program OMEGA. Jedná se především o oblasti pro případné změny v Metodice
hodnocení, nastavení klasifikace dle RIV a CEP, či celkový systém účelové podpory VaV.
Pro dobrou implementaci programu se ukazují jako klíčové právě pojmy jako ochota spolupracovat,
pochopit, a tolerovat další strany při řešení projektu a schopnost vzájemně respektující komunikace,
a to jak na straně manažerů, řešitelů, tak i hodnotitelů. Rozsah a charakter těchto vztahů a odhalení její
důležitosti dokresluje význam komplexních evaluací programů.
Na počátku pro evaluátory neznámým vlivem (především rozsahem), který následně znemožnil
provést objektivní hodnocení využití výstupů a výsledků projektů na straně uživatele, je vliv nízké
zodpovědnosti uplatnit výsledek na straně uživatele a povědomí o tomto uplatnění. Tato evaluace
neměla za cíl odhalit dopady programu a případné překážky, které by mohly dopady omezovat
(hodnocení socioekonomického dopadu je předmětem především ex post evaluací). I přesto, že je
potvrzeno, že program přináší výsledky, nebylo možné zjistit dopad a význam těchto výsledků pro
uživatele.

8.10 Učení vlastní evaluací – Lessons learned
Tvorba interim evaluace programu OMEGA poskytla evaluačnímu týmu možnost poznat a následně
aplikovat pravidla, postupy a doporučení zjištěná z odborné literatury a dokumentů. Participace
externích odborníků, rozhovory a setkání se zástupci odborné veřejnosti, resortů a osob
zodpovědných za hodnotící proces a administraci náleží mezi další klíčové zkušenosti, které mohou
členové evaluačního týmu následně uplatňovat při hodnocení jiných programů TA ČR.
Členové evaluačního týmu uznávají pozitivní přínosy, které jsou spojeny s tímto hodnocením. Nabyté
zkušenosti a principy přímo. Vytváření komplexního, široce pojatého dokumentu je spojeno se
studiem daného tématu, postupů a přináší mnoho cenných znalostí a informací. Je důležité umět
objevit v každé člence nebo členovi týmu dosud nabyté vědomosti a profesionální zkušenosti a ty umět
pro cíl využít (např. jazykovou vybavenost, znalost využívání výzkumných instrumentů, zkušenosti se
zahraničními dobrými praxemi, ovládání programů na vyhodnocování dat, využití domácích
i zahraničních kontaktů na relevantní odborníky apod.) Klíčové je také nespoléhat se pouze na česky
psanou literaturu, a pro udržení maximální možné kvality evaluační práce i pro další vzdělávání
využívat anglické (či německé a jiné) odborné texty či metodiky (např. Metodika TAFTIE). Evaluační
tým se nevyvaroval některých chyb a vydal se několika slepými uličkami, nicméně právě tyto
zkušenosti mohou významným způsobem zvýšit kvalifikaci a ulehčit případné další evaluační aktivity.
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