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 Skladba respondentů 4.1

Dotazníkové šetření proběhlo elektronickou cestou pomocí aplikace Click4Survey (použitý již při 

hodnocení transferu technologií). Celkem byla provedena tři kola, která reflektovala rozdělení 

klíčových cílových skupin. První skupinu tvořili zástupci řešitelů, druhou pak zástupci neúspěšných 

uchazečů a třetí skupinu, která byla nejhůře zjistitelná a oslovitelná, tvořili zástupci případných 

uživatelů výsledku. Jednotlivým respondentům byl zaslán příslušný odkaz vedoucí k vyplnění 

dotazníku. 

Předdefinované možnosti odpovědí jsou výsledkem předchozích jednání v rámci kulatých stolů 

s resorty, odborníky na společenskovědní výzkum a zástupci, jak vysokoškolského, tak soukromého 

a veřejného sektoru. Ke každé otázce byl umožněn komentář, nebo volba jiné. Respondent tedy dostal 

prostor popsat a uvést svůj vlastní názor. Otázky neměly ryze povinný charakter, tedy dotazovaný 

mohl danou otázku přeskočit, nevyplnit. V případě, že otázka umožňovala výběr, byl tento výběr vždy 

umožněn, tedy respondent mohl volit více možností souběžně. 

Byly nadefinovány následující cílové skupiny: 

 Řešitelé 

Uchazeči, s nimiž byla uzavřena smlouva o poskytnutí účelové podpory (jemuž bylo vydáno 

Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory). Za úspěšného uchazeče je pro účely tohoto dokumentu 

považován i další účastník, tedy právnická osoba nebo organizační složka státu nebo organizační 

jednotka ministerstva zabývající se výzkumem a vývojem, jejíž účast na projektu je vymezena v návrhu 

projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o účasti na řešení projektu. 

Důvody oslovení 

Příjemci jsou klíčovými aktéry pro získání relevantních informací, které následně umožňuje evaluaci 

programu. Jsou řešiteli, mají zkušenosti s podáním i realizováním projektu v daném programu, tedy 

i zkušenosti s administrací a přístupu ze strany TA ČR. Oni jsou tvůrci výstupů a výsledků, které jsou 

pak uplatňovány uživateli. 

 Uchazeči 

Uchazeči, kteří předložili nabídku projektu do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 

programu OMEGA, splnili podmínky způsobilosti dle § 18 zákona č. 130/2002 Sb., ale předložený 

návrh projektu nebyl odborným poradním orgánem doporučen k podpoře. Druhou podskupinu tvoří 

uchazeči, kteří předložili nabídku projektu do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 

programu OMEGA a nesplnili podmínky způsobilosti dle § 18 zákona č. 130/2002, Sb. a jimi 

předložený návrh projektu byl vyřazen z veřejné soutěže. 

  



 

 
 

Příloha č. 4 Výsledky dotazníkových šetření a vzor dotazníku 
Strana 4 

 

Důvody oslovení 

Skupina uchazečů podala do soutěže projekty k podpoře, které ale nebyly podpořeny a to z několika 

důvodů: 1) nesplnili formální požadavky, 2) nebyly uznané za vhodné k podpoře v průběhu 

hodnotícího procesu, 3) z důvodu nedostatku financí, 4) nedošlo s výše uvedenými respondenty 

k podpisu smluv. Členové skupiny mají zkušenosti s tvorbou projektu a popřípadě s hodnotícím 

procesem, v jehož průběhu byli vyřazeni. Mohou hodnotit obtížnost, otevřenost a uzavřenost 

programu, hodnotící proces a požadavky TA ČR. 

 Uživatelé 

Subjekt, který využívá výsledky dosažené při řešení projektů programu OMEGA za podmínek 

stanovených § 16, odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb. Jedná se tedy o zástupce aplikační sféry (výzkumné 

organizace, podniky, resorty, úřady, školská zařízení, obce, regiony, neziskové nestátní organizace 

apod.) 

Důvody oslovení 

Uživatelé výsledků jsou další klíčovou skupinou, kterou je nutné v rámci dotazníkového šetření oslovit. 

Protože program OMEGA podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj, musí projekt 

generovat uplatitelný výsledek. Tato skupina může definovat požadavky na lepší a efektivnější 

zaměření programu a také tlačit na využitelnější výsledky uplatnitelné v praxi. Uživatelé výsledku 

budou osloveni metodou opakovaných jednání kulatých stolů. 

Kontakty na jednotlivé respondenty byly získány z těchto zdrojů: 

1) Informační systém TA ČR (dále též IS PATRIOT) 

2) Přílohy k přihláškám projektů  

 

Z dat byly odstraněny duplicity a byla ověřena platnost kontaktních elektronických adres1. 

Neduplicitní adresy s ověřenou platností byly označeny jako relevantní a dále s nimi bylo pracováno. 

Přehled zpracovaných dat o respondentech je shrnut do tabulky: 

  

                                                             

1 Bylo ověřeno, že se odeslané e-maily nevrací (např. chyba Undelivered Mail) či zda nebyla doručena 
automatická odpověď informující o změně či neaktuálnosti použité elektronické adresy 
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Tab. 1: Struktura kontaktů použitých v dotazníkovém šetření 

Cílové 
skupiny 

Zdroj kontaktů 
Celkem 

zpracováno 
z toho: unikátních 

adres 
: relevantních 

adres 

 
 

abs. % abs. % abs. % 

Řešitelé IS PATRIOT 177 21,8 142 80,2 142 80,2 

Uchazeči IS PATRIOT 307 37,8 217 70,7 207 67,4 

Uživatelé 
Přílohy a 
prezenční listiny 

328 40,4 169 51,5 157 47,9 

Celkem  812 100,0 528 65,0 506 62,3 

 

Ve skupině Uživatelé se vyskytuje řada subjektů, které pouze deklarovaly předběžný zájem o výsledky 

teprve předkládaného projektu a na realizaci projektů. S těmito subjekty neprobíhala ve většině 

případů aktivní komunikace. I z těchto důvodů není skupina uživatelů dále hodnocena. 

Jinou velkou překážkou pro získávání údajů případných uživatelů výstupů do praxe ve vazbě 

především na veřejnou správu představují výsledky voleb: 1) do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky, které se a priori následně projevují ve složení resortů, 2) volby do Krajských 

zastupitelstev, které se promítají do činností Krajských úřadů, 3) volby do obecních zastupitelstev, 

které následně ovlivňují fungování statutárních, městských a obecních úřadů. 

Tab. 2: Struktura dotazníkového šetření, TAČR 

Cílové 
skupiny 

Počet projektů Počet organizací 
Počet relevantních 
adres 

z toho: počet 
došlých odpovědí 

 abs. % abs. % abs. % abs. % 

Řešitelé2 128 36,5 177 36,6 142 28,1 77 54,2 

Uchazeči3 223 63,5 307 63,4 207 40,9 41 19,8 

Uživatelé X X X X 157 31,0 17 10,8 

Celkem 351 100,0 484 100,0 506 100,0 135 26,7 

Do programu OMEGA bylo zapojeno celkem 484 organizací v 351 projektech. Podporu obdrželo 

celkem 177 organizací, které řeší/ily celkem 128 projektů. Aby nedocházelo k znehodnocení 

dotazníkového šetření z důvodu možných duplicit, byly skupiny definovány podle následujícího 

schématu: 

                                                             

2 Počet daného typu, který vychází z přihlášek projektů, které byly TA ČR schváleny k podpoře v rámci obou 
veřejných soutěží. 

3 Počet daného typu, který vychází z přihlášek projektů, které obdržela TA ČR v rámci obou veřejných soutěží. 
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Platí tedy, že pokud kontakt náležel do skupiny Uchazeči a zároveň do skupiny Řešitelé, byl dotyčnému 

zaslán dotazník pouze pro Řešitele4. Následně byly odstraněny duplicity kontaktů, tak aby nemohl 

nastat jev, že konkrétní respondent vyplní 2 různé dotazníky, případně vyplní dotazník duplicitně. 

Graf 1: Rozložení návratnosti odpovědí dle skupiny respondentů 

 

V prvním kole rozesílání dotazníků bylo osloveno celkem 142 zástupců, kteří se podílejí na řešení 

alespoň jednoho projektu. Byli osloveni nejen Řešitelé, ale také další účastníci projektu podpořeného 

v programu OMEGA, byl-li v přihlášce uveden. Toto dotazníkové šetření proběhlo ve dnech 

                                                             

4 Jednotlivé dotazníky jsou v příloze dokumentu. 
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27. 11. 2014–5. 12. 2015, a druhá výzva byla odeslána dne 9. 12. 2015. Celkem bylo vyplněno 

77 unikátních dotazníků (následně byl jeden dotazník vyřazen z důvodu nulové vypovídací hodnoty), 

tedy návratnost dosáhla 54,2 %. Takto vysoká míra návratnosti je nejspíše ovlivněna pozicí TA ČR jako 

poskytovatele veřejné podpory. 

V druhém kole byli obesláni Uchazeči o podporu v rámci programu OMEGA. Dotazník byl rozeslán 

celkem na 207 relevantních adres. Respondenti měli možnost vyplnit dotazník ve dnech 27. 11. 2014–

5. 12. 2014, a druhá výzva byla odeslána dne 9. 12. 2014. Celkem 10 adres vykázalo chybu5. Adresy 

byly například zrušeny, či osoby zodpovědné za případné řešení již nebyly zaměstnanci institucí apod. 

Celkem bylo vyplněno 41 dotazníků, tedy míra návratnosti dosáhla téměř 20 %. 

V posledním kole byl dotazník rozšířen mezi Uživatele. V rámci této velmi heterogenní skupiny, která 

byla tvořena zástupci státní a veřejné správy, odborníky a navrhovanými uživateli, byl dotazník 

rozeslán na 169 unikátních adres a respondenti měli možnost jej vyplnit ve dnech 2. 12. 2014–

10. 12. 2014. Druhá výzva proběhla dne 10. 12. 2014. Celkem se objevilo 12 neaktuálních či zrušených 

emailových adres a samotný dotazník vyplnilo 17 dotazovaných, avšak pouze 7 dotazníků obsahuje 

relevantní odpovědi. Z důvodu nízkého počtu odpovědí nebylo k hodnocení tohoto kola dále 

přihlíženo. 

Z důvodu maximální anonymizace respondentů není možné zjistit, zda skupina, která dotazníky 

nevyplnila, zastupuje homogenní skupinu, která vykazuje odlišné charakteristiky oproti skupině, která 

dotazníky vyplnila. Tuto překážku z výše uvedeného problému nelze odstranit a to i přes vysokou 

míru návratnosti. Lze tedy jen omezeně předpokládat, že výstupy dotazníkového šetření vypovídají o 

charakteristikách základního souboru. 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Viz 

 

Tab. 1 
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 Výstupy k Relevanci programu 4.2

 DÍLČÍ OTÁZKA 1: Je tematické nastavení programu stále 4.2.1

aktální? 

→ Otázka: Je dle účastníků programu OMEGA jeho tematické zaměření správné? 

Klíčová otázka 

Je dle účastníků programu OMEGA jeho tematické zaměření správné? 

Klíčové sdělení 

Téměř 80 % 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.  

Cílem této otázky bylo získat zpětnou vazbu na tematické zaměření programu OMEGA od skutečných 

i potenciálních řešitelek a řešitelů programu, jež program znají, a odpovědět si na klíčovou otázku 

definovanou pro celkovou interim evaluaci programu: Děláme – dle této skupiny respondentů – 

správnou věc? 

Celkem na tuto otázku odpovědělo 90 respondentů, 77 % odpovědí označuje tematické zaměření 

programu jako správné. Nižší podíl vykazuje skupina Uchazeči, kde téměř 1/3 respondentů uvedla 

odpověď nevím, či na otázku vůbec neodpověděla. I přesto je zřejmé, že respondenti považují 

tematické zaměření programu za správné a vhodné, a tedy v případě žádosti o prodloužení, či tvorbě 

nového programu účelové podpory by mělo být dle respondentů přihlíženo k současnému zaměření 

programu OMEGA. 

Tab. 3: Odpovídá tematické zaměření programu OMEGA potřebám vyplývajících 

z celospolečenských výzev, které stojí před českou společností 

Tematické zaměření 
Ano 

Ne / 
nezvoleno 

Nevím / bez 
odpovědi 

Celkem 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

Odpovídá tematické zaměření programu OMEGA potřebám vyplývajícím z celospolečenských 
výzev, které stojí před českou společností? 

Řešitelé 65 86 2 3 9 12 100 65 

Uchazeči 25 61 3 7 13 32 100 25 

Celkem 90 77 5 4 22 19 100 90 
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Graf 2: Struktura odpovědí na otázku: Odpovídá tematické zaměření programu OMEGA 

potřebám vyplývajících z celospolečenských výzev, které stojí před českou společností? 
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Tab. 4 jsou uvedeny vybrané komentáře, tak aby zastupovaly názory respondentů. Z nich vyplývá, že 

Řešitelé by uvítali rozšíření programu OMEGA o přívětivější podporu neziskového sektoru a vzdělání, 

ale zároveň by měl být kladen větší důraz na podnikatelský sektor. Kladně je touto skupinou 

hodnocena velká šíře a zaměření programu a možnost řešit i témata zabývající se demografickými a 

geografickými otázkami. 

Skupina uchazečů uvádí, že zaměření programu OMEGA je v prostoru České republiky spíše ojedinělé 

a i nadále by podobně zaměřený program měl existovat. Problém spatřují uchazeči spíše 

v administrativním tlaku na řešitele, popřípadě v neefektivním fungování státní správy jako celku. 
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Tab. 4: Vybrané odpovědí na otevřené otázky 

 Vybrané otevřené komentáře k 1. otázce 

Řešitelé 
„Tematické zaměření vcelku odpovídá celospolečenským potřebám, ale poněkud je 
podceněna oblast výzkumu týkající se podnikatelského prostředí. Výzkum poté směřuje 
spíše do veřejné sféry, což snižuje úspěšnost při komercializaci výstupů.“ 

Řešitelé 

„Pouze do jisté míry, avšak vidím výrazné nedostatky. V tématech zcela chybí například 
vzdělávání, ačkoli jeho dopady na společenskou situaci jsou významné. Program je zaměřen, 
cituji, na "... především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum...", ačkoli 
v oblasti společenskovědní nenalézají výsledky výzkum v průmyslu příliš velké uplatnění. 
Zcela chybí zaměření na neziskovou sféru, kde naopak společenskovědní výzkum výrazně 
chybí a mohl by dojít uplatnění.“ 

Řešitelé 
„Aktuální celospolečenské výzvy by vyžadovaly mnohem šířeji pojatý program, 
přizpůsobený společenským vědám zejména pokud jde o charakter výstupů.“ 

Řešitelé 

„Máme za to, že tematické zaměření programu je poměrně široké. Dle našeho názoru by bylo 
velmi nerozumné omezovat podporu jen na určité přísně vymezené typy. Doložení zájmu 
významné instituce o výsledky projektu potom eliminuje ty, které takový význam nemají. 
Prakticky záleží na předkladateli projektu, aby doložil jeho celospolečenský význam.“ 

Uchazeči 
„Zaměření projektu je poměrně ojedinělé a v současné době velice přínosní pro českou 
společnost. Podpora podobných výzkumných aktivit je malá, z toho důvodu lze považovat 
program Omega za potřebný.“ 
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 Výstupy k Efektivitě programu 4.3

 DÍLČÍ OTÁZKA 5: Jsou implementace a management 4.3.1

programu vedeny efektivně? 

→ Otázka: Jaké možnosti zvýšení účinků programu OMEGA považují respondenti 

za efektivní?  

Klíčová otázka 

Jaké možnosti zvýšení účinků programu OMEGA považují respondenti za nejefektivnější? 

Klíčové sdělení 

Celkem 71 % respondentů 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. 

Z výsledku dotazníku vyplývá, že by program neměl být řešen režimem veřejné zakázky, který je 

použit v programu BETA. 

Nejčastěji byla respondenty vybrána možnost rozšíření uznávaných aplikovaných výsledků. Celkem ji 

zvolilo 54 respondentů (71 %). Všechny ostatní možnosti, byly vybrány méně než 1/3 respondentů. 

Tab. 5: Prosíme, vyberte možnosti, které by vedly ke zvýšení účinků programu OMEGA 

Zvýšení účinků 
Ano Ne / nezvoleno Celkem 

abs. % abs. % abs. % 

Rozšíření uznávaných aplikovaných výsledků programu OMEGA 

Řešitelé 54 71 22 29 76 100 

Zintenzivnění konzultací mezi řešiteli a potenciálními uživateli výsledku 

Řešitelé 22 29 54 71 76 100 

Revize cílů programu 

Řešitelé 15 20 61 80 76 100 

Změna z režimu veřejné podpory (dotace) na veřejnou zakázku 

Řešitelé 10 13 66 87 76 100 

Pozn.: Respondentům bylo umožněno vybírat více možností 
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Velmi nízký podíl možnosti změny z režimu veřejné podpory na veřejnou zakázku poukazuje na 

účelnost (pro Řešitele) řešit problematiku společenskovědního výzkumu právě režimem dotací. Pro 

budoucí evaluaci bude zajímavé porovnat výsledky na stejnou otázku (podobnou) v rámci případné 

evaluace programu BETA, který svým zaměřením částečně překrývá zaměření programu OMEGA, 

avšak je postaven právě na principu veřejných zakázek, které pak řeší výzkumnou potřebu zadanou 

resortem6. 

Největší překážkou ke zvýšení účinků programu OMEGA je bezesporu problematika uznatelných 

aplikovaných výsledků. Již v předchozích otázkách, zvláště pak v otevřených komentářích je zřejmé, že 

platné aplikované výsledky představují palčivý problém nejen pro průběh realizace, ukončení projektu 

a implementaci výsledků, ale má vliv také na účinnost celého programu. Tomuto tématu by tedy měla 

být kladena vyšší pozornost a zaslouží si pečlivější analýzu. 

Struktura jednotlivých odpovědí pro lepší přehlednost zobrazuje Graf 3. 

Graf 3: Struktura odpovědí na otázku: Prosíme, vyberte možnosti, které by vedly ke zvýšení 

účinků programu OMEGA? 

 

Tak jako u předcházejících otázek byla povolena možnost jiné, ve které mohli respondenti popsat 

vlastní návrhy možností. Tuto možnost zvolilo celkem 5 respondentů. Vybrané možnosti jsou uvedeny 

v Tab. 6. 

 

 

 

                                                             
6 Ministerstva, ústřední orgány státní správy, ostatní poskytovatelé účelové podpory. 
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Tab. 6: Přehled vybraných odpovědí na otevřené otázky 

 Vybrané otevřené komentáře k 4. otázce 

Řešitelé 
„Upřesňující podmínky pro přípravu implementačního plánu. Příklady dobré praxe. Více 
informací ke způsobům transferu výsledků výzkumu do praxe.“ 

Řešitelé 
„Změna dotace na veřejnou zakázku určitě ne. Vezměte si program Beta, kdy zakázky jsou 
malorozpočtové a řeší se velice krátkou dobu.“ 

Řešitelé 

„Obecně u české vědy narážím na to, že českým vědcům nabízí nízké finanční ohodnocení. Na 
druhou stranu bych ale klidně doporučil maximální míru podpory i jen 70 Veřejné průběžné 
hodnocení cílů a efektivnosti jednotlivých programů a relokace podpory na základě takového 
hodnocení.“ 

 

→ Otázka: Jaká náročná je realizace programu OMEGA ve srovnání s jinými programy 

veřejné podpory VaV? 

Klíčová otázka 

Jaká náročná je realizace programu OMEGA ve srovnání s jinými programy veřejné podpory VaV? 

Klíčové sdělení 

Ve srovnání s programy jiných poskytovatelů vyplývá, že polovina respondentů považuje časovou 

a administrativní náročnost ve všech fázích projektu u TA ČR za vyšší. Pozitivně je hodnocena podpora 

při administraci a realizaci projektu. Celkem 65 % respondentů považuje transparentnost hodnotícího 

procesu za vyšší, než u jiných programů účelové podpory. Řešitelé pozitivně hodnotí podporu při 

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.  

Velmi důležitou částí interim evaluace programu je zjištění, jak probíhá celé řízení programu od 

vyhlášení veřejné soutěže až po implementaci výsledků a závěrečná hodnocení projektů. K datu 7 bylo 

ukončeno 48 projektů z obou veřejných soutěží, 80 dalších projektů z veřejné soutěže je realizováno. 

 

 

 

 

                                                             

7 K 31. 1. 2015 
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Tab. 7: Jak hodnotíte způsob řízení programu OMEGA ze strany TA ČR ve srovnání s programy 

jiných poskytovatelů 

Náročnost a podpora 

vyšší než u 
ostatních 

++ 

spíše vyšší 
než u 

ostatních + 

spíše nižší 
než u 

ostatních - 

nižší než u 
ostatních - - 

bez odpovědi 
/nemohu 
posoudit 

abs. % abs. % abs. % abs. % 
 

 

Administrativní náročnost přípravy a podání návrhu projektu 
 

 

Řešitelé 7 9 31 41 28 37 6 8 4 5 

Uchazeči 5 12 16 39 16 39 2 5 2 5 

Celkem 12 10 47 40 44 38 8 7 6 5 

Podpora při přípravě a podání návrhu projektu   

Řešitelé 9 12 43 57 11 14 0 0 13 17 

Uchazeči 6 15 15 37 12 29 1 2 7 17 

Celkem 15 13 58 50 23 20 1 1 20 17 

Transparentnost hodnotícího procesu 
 

 

Řešitelé 14 18 33 43 13 17 1 1 15 20 

Uchazeči 6 15 12 29 6 15 8 20 9 22 

Celkem 20 17 45 38 19 16 9 8 24 21 

Časová náročnost procesu podepsání smlouvy o poskytnutí podpory 
 

 

Řešitelé 15 20 16 21 27 36 5 7 13 17 

Uchazeči X X X X X X X X X X 

Celkem 15 20 16 21 27 36 5 7 13 17 

Administrativní náročnost realizace projektu 
 

 

Řešitelé 12 16 21 28 27 36 8 11 8 11 

Uchazeči X X X X X X X X X X 

Celkem 12 16 21 28 27 36 8 11 8 11 

Podpora při realizaci projektu včetně ukončení projektu 
 

 

Řešitelé 9 12 35 46 8 11 4 5 20 26 

Uchazeči X X X X X X X X X X 

Celkem 9 12 35 46 8 11 4 5 20 26 

Podpora při implementaci výstupu projektu do praxe   

Řešitelé 4 5 12 16 16 21 8 11 36 47 

Uchazeči X X X X X X X X X X 
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Náročnost a podpora 

vyšší než u 
ostatních 

++ 

spíše vyšší 
než u 

ostatních + 

spíše nižší 
než u 

ostatních - 

nižší než u 
ostatních - - 

bez odpovědi 
/nemohu 
posoudit 

abs. % abs. % abs. % abs. % 
 

 

Celkem 4 5 12 16 16 21 8 11 36 47 

Pozn.: Respondentům bylo umožněno vybírat více možností 

Vyhodnocení dotazníkového šetření proběhlo souhrnně za obě skupiny dotazovaných – Řešitelů 

a Uchazečů. Obě skupiny respondentů odpovídaly společně pouze na 3 otázky: Administrativní 

náročnost přípravy a podání návrhu projektu, Podpora při přípravě a podání návrhu projektu 

a Transparentnost hodnotícího procesu. 

Ve srovnání s jinými programy účelové podpory vyplývá, že polovina respondentů považuje časovou 

a administrativní náročnost ve všech fázích projektu za vyšší. Je však nutné zmínit, že to je dáno 

i několika faktory, které TA ČR nemůže změnit (nároky a změny legislativy). Jiné, často zmiňované 

překážky, například problémy s certifikací metodik a uznáváním výsledků jsou opět ve vazbě na vnější 

subjekty, které nemůže TA ČR přímo ovlivňovat. Další skupina překážek a problémů je spojena přímo 

s textem programu a nelze je ani na základě této souhrnné evaluace měnit (druhy dosažených 

výsledků, maximální výše podpory apod.8). 

Administrativní náročnost přípravy a podání návrhu projektu souhrnně hodnotí obě skupiny jako 

vyšší v porovnání s programy jiných poskytovatelů. Pozitivní tendence9 skupiny Řešitelé dosahuje 

hodnoty 51 %, u skupiny Uchazeči pouze 46 %. To do jisté míry dává TA ČR prostor ke změně 

a zjednodušení možných pravidel a nastavení otevřenějšího přívětivějšího způsobu administrace 

a nastavení IS PATRIOT, či vytvoření nového lepšího informačního systému. 

Transparentnost hodnotícího procesu je většinově vnímána oběma skupinami respondentů pozitivně. 

To samozřejmě může poukazovat, jak na správné nastavení pravidel hodnotícího procesu 

a jeho transparentnost, tak i na netransparentnost hodnotícího procesu jiných poskytovatelů. Obě 

možnosti jsou zmiňovány v otevřených odpovědích jednotlivých respondentů. Celkem 65 % 

dotazovaných považuje hodnotící proces za transparentnější, než je tomu u jiných poskytovatelů, 

přičemž negativní tendence u nepodpořených uchazečů dosahuje 44 %. 

 

  

                                                             

8 Takové změny programu podléhají celému schvalovacímu procesu, včetně předložení RVVI a schválení vládou 
ČR. 

9 Tendence jsou počítány jako podíl součtů směrů vyšší a nižší na celkovém počtu odpovědí obou kategorií, 
a překlopeny dle logiky podotázky. 
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Graf 4: Podíl odpovědí na otázku: Jak hodnotíte způsob řízení programu OMEGA ze strany TA 

ČR ve srovnání s programy jiných poskytovatelů 

 

Pozitivně je oběma skupinami (63 % dotazovaných) také hodnocena podpora při přípravě a podání 

návrhu projektu. Nedostatky, které se projevovaly v první veřejné soutěži, byly odstraněny a byl 

výrazně zkvalitněn servis, který TA ČR poskytuje uchazečům i příjemcům. Jako příklad zlepšení je 

možno jmenovat zřízení HelpDesku, sestavení nejčastějších otázek, úprava IS PATRIOT na základě 

zkušeností z reálného provozu, a také nabytí zkušeností s administrací první veřejné soutěže (dále též 

1 VS) programu OMEGA, jak na straně administrátorů, tak na straně uchazečů. Je nutné také zmínit, že 

vyhlášení 1VS programu OMEGA proběhlo v polovině roku 2011, a Technologická agentura v té době 
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měla zkušenosti pouze s vyhlášením 1VS v programu ALFA. Přesto pozitivní vnímání podpory při 

přípravě a podání návrhu projektu skupinou Řešitelů dosahuje 83 %. 

Ostatní podotázky již byly hodnoceny pouze Řešiteli. Dále byli Řešitelé dotazováni na časovou 

náročnost procesu podepsání smlouvy o poskytnutí podpory. Přibližně polovina dotazovaných 

odpověděla, že je časová náročnost vyšší než u jiných poskytovatelů podpory. Někteří dotazovaní 

upozornili právě na velmi dlouhou dobu podpisu s ohledem na maximální délku řešení projektu. 

Následující fáze projektu se dotýkají otázky na náročnost realizace projektu a podporu při realizaci 

projektu. Ačkoliv Řešitelé považují administrativní náročnost realizace projektu za vyšší než u jiných 

poskytovatelů, zároveň pozitivně hodnotí podporu při 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. 

Snahou TA ČR je také vyvíjet tlak na sestavení implementačních plánů, které mají za cíl zajistit využití/ 

aplikaci výsledků, které v rámci projektu vznikly. Systém podpory využití výsledků projektů, jejich 

diseminace, uplatnění apod. je jednou z dalších otázek, které se při řešení účelové podpory VaV 

objevují. Role poskytovatele při takové činnosti je však rozporuplná a tomu také nasvědčují některé 

otevřené komentáře respondentů. 
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Tab. 8: Přehled vybraných odpovědí na otevřené otázky 

 Vybrané otevřené komentáře k 3. otázce 

Řešitelé 

„V době podání projektu nebyly vyjasněny požadavky na certifikaci metodiky, která ale byla 
jedním z doporučených výstupů projektu. Nebyly také známy certifikační orgány či pravomoci 
relevantních institucí v této oblasti. To vidím jako zásadní problém, který je však již možná 
odstraněn. V době podání projektu však představoval téměř nepřekonatelnou překážku.“ 

Řešitelé 
„Zahrnout finanční motivace řešitelské instituce a přijímající organizace na výsledcích výzkumu 
do systému programu.“ 

Řešitelé 
„Bylo by vhodné poskytovat informace s větším předstihem a ponechat je pak v platnosti alespoň 
po jeden kalendářní rok.“ 

Řešitelé 
„Přesunout termín dosažení výstupu až po skončení projektu (obdobně jako u GAČR). U Hleg je 
možnost dosažení do dvou let v případě klíčových ekonomických zákonů (inv. pobídky, daňové 
zákony apod.) téměř nemožné, resp. dílem spíše velkého štěstí.“ 

Uchazeči 

„Část hodnotitelů neodpovídá svojí kvalifikací a znalostí potřebám programu. Kvalita jejich 
hodnocení je nízká a podléhá vysoké míře osobních názorů, které si mnohdy vzájemně protiřečí. 
Skutečnost, že nejlépe hodnocený posudek je vyřazen z hodnocení, je taktéž zavádějící 
a znevažuje hodnotící systém. Pro lepší transparentnost by bylo vhodné zavést možnost odvolání 
se proti hodnocení oponentů s právem rozporu nad výroky, které oponenti používají 
v hodnocení (s dopadem na zlepšení hodnocení projektu). Ty jsou z velké části irelevantní 
a vyplývají z faktické neznalosti dané problematiky nebo pouze z holé skutečnosti, že si oponent 
ani pořádně nepřečetl návrh projektu a odpovědi na jeho výtku jsou v ní přímo uvedeny. Dalším 
problém spatřuji v samotných oponentech. Není možné, aby v demokratické společnosti a ve 
státem podporovaném výzkumném programu existovalo přímé propojení mezi hodnotiteli 
a navrhovateli projektů. Případně, aby navrhovatel byl i oponent jiných projektů. To celou soutěž 
znevažuje a odsuzuje ji na trapnou frašku.“ 

 

→ Otázka: Byl nepodpořený projekt realizován jiným způsobem a pokud ano, jak? 

Klíčová otázka 

Byl nepodpořený projekt realizován jiným způsobem a pokud ano, jak? 

Klíčové sdělení 

Pouze 4 respondenti uvedli, že projekty byly realizovány jiným způsobem. Ve dvou případech 

z vlastních zdrojů. Program OMEGA je dle charakteru odpovědí klíčový pro realizaci podaných 

projektů. 

Snahou této otázky bylo zjistit, do jaké míry je program OMEGA potřebný pro řešení projektu na jedné 

straně, a zda nezamezuje řešení projektů společenskovědních oborů z jiných než veřejných zdrojů na 

straně druhé. Nízký počet odpovědí neumožňuje jakékoli vyhodnocení struktury odpovědí. 
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Tab. 9: Jakým způsobem byl nepodpořený návrh projektu realizován? 

Uchazeči Návazné aktivity 
Ano 

Ne / 
nezvoleno 

Nevím / bez 
odpovědi 

Celkem 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

 Byl realizován z vlastních zdrojů organizace 

 Uchazeči 2 5 35 85 4 10 41 100 

 Získal jinou veřejnou podporu 

 Uchazeči 1 2 36 88 4 10 41 100 

 Byl realizován formou smluvního výzkumu 

 Uchazeči 0 0 37 90 4 10 41 100 

 Uspěl ve veřejné zakázce v programu BETA 

 Uchazeči 0 0 37 90 4 10 41 100 

 Jiným způsobem 

 Uchazeči 1 2 36 88 4 10 41 100 

 

→ Otázka: Mají uchazeči zájem přihlásit se do další veřejné soutěže programu OMEGA? 

Klíčová otázka 

Mají uchazeči zájem přihlásit se do další veřejné soutěže programu OMEGA? 

Klíčové sdělení 

Celkem 25 (61 %) respondentů uvedlo, že mají v úmyslu se přihlásit do další veřejné soutěže 

programu OMEGA. 

Otázka na další zájem uchazečů řešit své projekty z programu OMEGA má odpovědět na to, zda i přes 

nepodpoření projektu mají uchazeči stále snahu participovat na programu. Celkem 61 % respondentů 

pak odpovědělo, že mají v úmyslu se přihlásit do příští VS programu OMEGA. Svou odpověď mohli 

respondenti také vysvětlit v doprovodném komentáři.  
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Tab. 10: Máte v úmyslu se přihlásit do příští veřejné soutěže programu OMEGA? 

Uchazeči Uplatnění výstupu v praxi: abs. % 

 Ano 25 61 

 Ne 6 15 

 Nevím / bez odpovědi 10 24 

 Celkem 41 100 

 

Tab. 11: Přehled vybraných odpovědí na otevřené otázky 

 Vybrané otevřené komentáře k otázce: Máte v úmyslu se přihlásit do příští veřejné 
soutěže programu OMEGA? 

Uchazeči 
„Ano. Máme k dispozici myšlenky a výzvy, které je nutné splnit a zvýšit rozvoj výzkumných 
aktivit v sociální sféře ČR, v kontextu evropských politik. Bez grantové podpory není možné 
tyto aktivity vyvíjet.“ 

Uchazeči 
„Ne. S ohledem na způsob hodnocení, propojení oponentů a kvalitu oponentských posudků 
se další podání jeví jako ztráta času.“ 

Uchazeči 
„Ne. Vysoká škola nechce přispívat na režijní náklady. Musela bych je hradit ze svého 
osobního platu.“ 

 

→ Otázka: Existují parametry programu, které by se měly změnit? 

Klíčová otázka 

Považují uchazeči parametry programu za vhodně nastavené? 

Klíčové sdělení 

Celkem 45 % respondentů odpovědělo, že by se parametry programu OMEGA měly změnit. Nejčastěji 

byl zvolen parametr maximální délky řešení projektu do 2 let, téměř ve 2/3 řešitelů by uvítali možnost 

vést dlouhodobější výzkum. Celkem 60 % respondentů vybralo tento parametr nejčastěji ve vazbě 

s parametrem limitujícím maximální výši dotace na 3 miliony Kč, neboť jsou rešitelé toho názoru, že 

předmět výzkumu by vyžadoval vyšší limit. Nejméně preferovaným parametrem programu, který by 

měl být změněn, je limit omezující minimální délku trvání projektu na jeden rok. 

Velmi podstatnou částí nastavení každého programu jsou parametry, které nastavují podmínky 

(limity) řešení projektů. V rámci programu OMEGA byly nastaveny následující parametry, které 

omezují dobu řešení projektu, výši dotace a výši finanční spoluúčasti na řešení projektu: 
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 Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt se omezuje na 3 miliony Kč 

 Maximální míra podpory na jeden projekt v průměru za všechny příjemce dohromady činí 

80 % celkových uznaných nákladů 

 Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 12 měsíců 

 Maximální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 24 měsíců 

 

Graf 5: Struktura odpovědí na otázku: Existují parametry programu OMEGA, které by se měly 

změnit? 

 

 

Téměř polovina respondentů (45 %) zvolila odpověď „Nevím/bez odpovědi“. Stejný podíl považuje za 

nutné, změnit alespoň jeden z parametrů programu OMEGA. V   
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Tab. 12 jsou pak uvedeny jednotlivé četnosti odpovědí k danému parametru. 
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Tab. 12: Struktura podotázky: Jaké parametry programu OMEGA by se měly změnit? 

 
Parametry 

Ano Ne / nezvoleno 
Nevím/bez 
odpovědi 

Celkem 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

 
Omezení doby maximálního trvání projektů na 24 měsíců je příliš krátké (potřebovali 
bychom vést dlouhodobější výzkum) 

 Řešitelé 25 33 17 22 34 45 76 100 

 
Maximální finanční podpora na jeden projekt ve výši 3 miliony Kč je příliš nízká (předmět 
výzkumu vyžaduje vyšší limit) 

 Řešitelé 16 21 26 34 34 45 76 100 

 Maximální míra podpory 80% je příliš nízká (povaha výzkumné potřeby je riziková) 

 Řešitelé 13 17 29 38 34 45 76 100 

 
Omezení doby minimálního trvání projektů na 12 měsíců je příliš dlouhé (výsledky bádání je 
možné obdržet dříve) 

  Řešitelé 2 3 40 53 34 45 76 100 

Pozn.: Respondentům bylo umožněno vybírat více možností 

Nejčastější potřebu změny parametrů programu OMEGA, vnímají respondenti u omezení maximální 

délky trvání jednoho projektu na 2 roky. Celkem 60 % respondentů vybralo tento parametr nejčastěji 

ve vazbě s parametrem limitujícím maximální výši dotace na 3 miliony Kč. Z průzkumu nelze odvodit, 

jaké jsou motivace respondentů k takové preferenci - to by vyžadovalo další a podrobnější analýzy. 

Přibližně 1/3 respondentů zvolila parametr omezující maximální míru podpory na 80 %. Důvodem 

existence této hranice je snaha o nastavení motivace pro příjemce podpory, tak aby byly prostředky 

veřejné podpory využity efektivněji. Předpokladem je, že vynaložení vlastních zdrojů vede řešitele 

k efektivnějšímu vynakládání finančních prostrředků a ke snaze maximalizovat zisky z realizace 

projektu. Výzkumným organizacím bylo umožněno kofinancovat těchto zbylých 20 % z veřejných 

zdrojů veřejné – institucionální povahy. 

Nejméně diskutabilním parametrem se jeví nastavení omezení minimální délky trvání projektu na 

jeden rok. Vzhledem k tomu, že naprostá většina projektů má délku realizace 18–24 měsíců, není tento 

dolní limit doby realizace projektů vnímán kriticky. 10. 

  

                                                             

10 Přes 90 % projektů je řešeno v intervalu 18–24 měsíců. 
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Graf 6: Struktura odpovědí na podotázku Jaké parametry programu OMEGA by se měly změnit? 

 

Z otevřených komentářů vyplývá potřeba reagovat především na omezení maximální míry podpory na 

80 %, a to především ve vazbě na neziskové organizace, či na výzkumnou činnost, jejíž výsledky se 

následně uplatňují ve veřejné, potažmo státní správě. 

Tab. 13: Přehled vybraných odpovědí na otevřené otázky 

 Vybrané otevřené komentáře k 4. otázce 

Řešitelé „Možnost prodloužit projekt a zvýšit financování v případě úspěšného řešení projektu.“ 

Řešitelé 

„Projekty, které jsou řešeny na zakázku pro státní správu a ze kterých řešitel výzkumu nemá ve 
výhledu žádný finanční prospěch, by měly být hrazeny 100 % ze státního rozpočtu. Jsme obecně 
prospěšná společnost, řešíme projekty pro MPSV nebo GŘ ÚP a výstupy jim předáváme 
bezúplatně. Zástupci MPSV i GŘ ÚP se podílejí na řešení po věcné stránce, ale nemají volné 
finanční prostředky na to, aby se spolupodíleli finančně. Proč taky, když finanční prostředky, 
které mělo MPSV k dispozici na výzkum, přešly na TAČR? Takže paradoxně obecně prospěšná 
společnost dotuje výzkum prováděný pro státní organizaci. Domníváme se, že v takovýchto 
případech by projekty neměly být spolufinancovány, ale plně hrazeny ze státních prostředků.“ 

Řešitelé 
„Obecně u české vědy narážím na to, že českým vědcům nabízí nízké finanční ohodnocení. Na 
druhou stranu bych ale klidně doporučil maximální míru podpory i jen 70 %.“ 
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→ Otázka: Navazují na řešení projektu nové výzkumné aktivity? 

Klíčová otázka 

Jaké výzkumné aktivity navazují na řešené projekty? 

Klíčové sdělení 

Téměř na všechny řešené projekty navazuje / bude navazovat 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, řešenými v programu 

OMEGA, společenskovědního výzkumu jsou možnosti financování z veřejných rozpočtů. 

Rozvoj nových výzkumných aktivit je jedním z důležitých dopadů podpory VaV, který lze velmi složitě 

měřit. Projekty, které přinášejí možnost jejich dalšího rozvinutí do aplikací prostřednictvím 

navazujícího výzkumu lze z určitého pohledu považovat za úspěšné. U 90 % řešených projektů, 

i přestože je většina projektů stále ve fázi řešení, Řešitelé předpokládají navazující výzkumné aktivity 

po ukončení projektu. 

Graf 7: Struktura odpovědí na otázku: Navazují na řešení projektu nové výzkumné aktivity? 
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Tab. 14: Struktura odpovědí na podotázku: Jaké nové výzkumné aktivity navazují na řešené 

projekty? 

 
Návazné aktivity 

Ano 
Ne / 
nezvoleno 

Nevím / bez 
odpovědi 

Celkem  

abs. % abs. % abs. % abs. % 

 Jako další projekt, který se uchází o podporu z veřejných zdrojů 

 Řešitelé 40 53 33 43 3 4 76 100 

 Jako společný výzkum s výzkumnou organizací 

 Řešitelé 24 32 49 64 3 4 76 100 

 Jako vlastní výzkum (financováno pouze z institucionálních zdrojů) 

 Řešitelé 22 29 51 67 3 4 76 100 

 Jako společný výzkum s nevýzkumným subjektem 

 Řešitelé 22 29 51 67 3 4 76 100 

 Jako výzkum na zakázku 

 Řešitelé 18 24 55 72 3 4 76 100 

Pozn.: Respondentům bylo umožněno vybírat více možností 

Graf 8 naznačuje strukturu odpovědí na podotázku, jaké výzkumné aktivity navazují na projekty 

realizované v programu OMEGA. Více jak z ½ jsou nové výzkumné aktivity navázány na další podporu 

z veřejných zdrojů (nejčastěji pak jako společný výzkum s nevýzkumným subjektem). To může 

představovat do budoucna riziko, že bez veřejné podpory a institucionální podpory, financované také 

z veřejných rozpočtů, budou projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se 

společenskovědní tématikou financovány – řešeny minimálně. 

To naznačují i ostatní zvolené možnosti. Pokud totiž budeme považovat, že klíčovými podpořenými 

organizacemi jsou VVS a VVI11, které využívají systém institucionální podpory, pak v podstatě jedinou 

nezávislou možností financování – pokračování nové výzkumné aktivity, představuje výzkum na 

zakázku. Ve vazbě na rozložení podpořených projektů dle formy spolupráce mezi různými subjekty, 

další uvedená možnost výzkumné aktivity: společný výzkum s nevýzkumným subjektem, může být 

přirovnána ke kategorii spolupráce mezi výzkumnou organizací s institucionální podporou 

a podnikem.  

V případě jiné, než předem předdefinované, možnosti uvádějí Řešitelé, že podpořené projekty 

nejčastěji pokračují výzkumnými aktivitami prostřednictvím mezinárodní spolupráce. 

                                                             

11 Veřejná vysoká škola a veřejná výzkumná instituce. 
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Graf 8: Struktura odpovědí na podotázku: Jaké nové výzkumné aktivity navazují na řešené 

projekty? 

 

 DÍLČÍ OTÁZKA 7: Existují osoby, které mohou podat 4.3.2

reference o praktickém využití podpořeného projektu? 

→ Otázka: Existují osoby, které mohou podat reference o praktickém využití 

podpořeného projektu? 

Klíčová otázka 

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

Klíčové sdělení 

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. 

Program OMEGA má za cíl především podporovat projekty, které přináší výsledky dle metodiky RIV. 

Nicméně projekty generují také výstupy, které nejsou přímo ve vazbě na RIV. Touto otázkou je 

zjišťováno, zda jsou relevantní osoby, které by mohly podat svědectví o důležitosti a uplatnění výstupu 

projektu. Ačkoliv může otázka budit pocit deanonymizace dotazníkového šetření, pouze v jedné 

odpovědi respondent takový názor explicitně uvádí. Uvedené kontakty nebyly a nebudou nijak dále 

využívány. 

Téměř 40 % respondentů uvedlo 3 a více osob a kontaktů, které by mohly podat reference 

o praktickém využití výstupu podpořeného projektu.  
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Tab. 15: Jmenujte prosím tři nejdůležitější osoby, které by mohly podat reference o praktickém 

využití podpořeného projektu (bez ohledu na to, zda se jedná o výsledky uplatnitelné v RIV) 

 Počet uvedených osob abs. % 

 1 osoba 35 46 

 2 osoby 33 43 

 3 osoby 29 38 

 Realizace, anonymita, vyhrazené 17 22 

 Neuvedeno 24 32 

 Celkem 76 100 

 

Kategorie Realizace, anonymita, vyhrazené je složena převážně z odpovědí, kdy daný projekt je stále 

ve fázi realizace (15 odpovědí ze 17). 

Graf  9: Rozložení počtu uvedených nejdůležitějších osob, které by mohly podat reference 

o praktickém využití podpořeného projektu. 
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 DÍLČÍ OTÁZKA 9: Přispívá program OMEGA k propojování 4.3.3

výzkumných organizací s uživateli výstupů? 

→ Otázka: S jakými subjekty a v jaké fázi řešení projektu Řešitelé nejčastěji spolupracují? 

Klíčová otázka 

S jakými subjekty a v jaké fázi řešení projektu Řešitelé nejčastěji spolupracují? 

Klíčové sdělení 

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. 

Spolupráce různých typů subjektů je jedním z cílů nejen programu OMEGA, ale také klíčovým cílem 

většiny programů, které TA ČR administruje (ALFA, GAMA, EPSILON, CK, DELTA). Tedy otázka na 

zapojení různých subjektů do různých fází řešení projektu poodhaluje charakter této spolupráce. 

V Tab. 16 je vyjádřena četnost jednotlivých forem spolupráce a podíl na součtu těchto četností v dané 

fázi řešení spolupráce. Jednotlivé subjekty jsou seřazeny podle úhrnu četností spolupráce ve všech 

fázích řešení projektu. 

Řešitelé nejvíce spolupracují s ministerstvy, výzkumnými organizacemi, samosprávami 

(municipalitami12 a vyššími územními samosprávnými celky13), podniky, vzdělávacími institucemi 

státní správou (mimo ministerstva). Jedním z indikátorů, podle kterého bude hodnocena úspěšnost 

programu, je minimální počet projektů řešených ve spolupráci podniků a výzkumných organizací (dále 

též VO). 

Přestože resorty mají možnost využívat pro své výzkumné potřeby program BETA, 22 % respondentů 

předpokládá implementaci výstupů právě na ministerstvech. Vysoký podíl spolupráce v jednotlivých 

fázích vykazují kategorie veřejná správa (ministerstva, samosprávné jednotky a úřady) jako celek, kdy 

respondenti uvádí, že se veřejná správa téměř ze 48 % podílí na přípravě projektů a z 53 % na 

realizaci projektů. Taktéž 57 % dotazovaných předpokládá implementaci části řešených výstupů právě 

v sektoru veřejné správy14. 

                                                             

12 Města a obce. 

13 Kraje. 

14 Nejsou zahrnuty organizace zřizované státem a samosprávami. 
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Tab. 16: Označte, prosím, s jakými subjekty (organizacemi/ institucemi/ podniky) 

spolupracovala/spolupracuje Vaše organizace v souvislosti s podpořeným projektem 

z programu OMEGA. 

Spolupráce 

Příprava 
projektu 

Realizace 
projektu 

Implementace 
výstupů 
projektu 

abs. % abs. % abs. % 

Ministerstva 37 22 42 20 47 22 

Výzkumné organizace 30 18 34 16 18 8 

Města a obce 17 10 23 11 29 14 

Kraje ČR 16 9 20 9 27 13 

Podniky 19 11 20 9 20 9 

Vzdělávací instituce (MŠ -> VŠ, poskytovatelé 
dalšího vzděl.) 

18 11 24 11 15 7 

Úřady (finanční úřady, úřady práce apod.) 12 7 21 10 20 9 

Subjekty pečující o životní prostředí 4 2 4 2 6 3 

Sociální zařízení (domovy seniorů, dětské 
domovy apod.) 

3 2 3 1 4 2 

Finanční instituce (banky, fondy aj.) 3 2 2 1 3 1 

Poradenská centra VaV (CTT, vědecko-technické 
parky aj.) 

0 0 2 1 4 2 

Náboženské organizace 1 1 0 0 2 1 

Zdravotnická zařízení (nemocnice, léčebny 
apod.) 

0 0 0 0 2 1 

Kulturní organizace (muzea, divadla, festivaly 
aj.) 

0 0 1 0 0 0 

Ostatní nestátní neziskové organizace 5 3 9 4 10 5 

Jiný subjekt 5 3 9 4 7 3 

Celkem 170 100 214 100 214 100 

Pozn.: Respondentům bylo umožněno vybírat více možností 

Při pohledu na respondenci týkající se zapojení institucí do jednotlivých fází se ukazuje, že výzkumné 

organizace a vzdělávací instituce jsou realizátory výstupů, které následně nachází uplatnění ve veřejné 

správě a to především v samosprávě (20% podíl na zvolených možnostech při realizaci a 27% podíl na 

zvolených možnostech při implementaci výstupů). Naproti tomu, téměř stejný počet respondenty 
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vybraných spoluprací napříč fázemi řešení projektu s podniky, může poukazovat na fakt, že jestliže je 

na počátku přípravy projektu navázána spolupráce s podnikem, jsou i výstupy projektu v podniku 

uplatněny. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že zcela marginální je pak podle respondentů spolupráce 

s náboženskými, zdravotnickými a kulturními institucemi. Nízké je také zapojení subjektů 

neinstitucionálního charakteru, jako jsou neziskové organizace, subjekty pečující o životní prostředí 

a sociální zařízení. To skýtá velký prostor pro případné změny v orientaci a přesunu programu OMEGA 

od podpory oblastí veřejné správy do neziskového sektoru a k rozvoji aktivit organizací, které nejsou 

primárně vázány na veřejné rozpočty. 

Graf 10: Struktura odpovědí na otázku: Označte, prosím, s jakými subjekty 15(organizacemi/ 

institucemi/ podniky) spolupracovala/spolupracuje Vaše organizace v souvislosti 

s podpořeným projektem z programu OMEGA. 

 

                                                             

15 Pouze takové subjekty, které měly alespoň 4 „spolupráce“. 

3 

3 

4 

5 

12 

18 

19 

16 

17 

30 

37 

2 

2 

3 

4 

9 

21 

24 

20 

20 

23 

34 

42 

4 

3 

4 

6 

10 

20 

15 

20 

27 

29 

18 

47 

0 50 100 150

Poradenská centra VaV (CTT, vědecko-technické parky aj.)

Finanční instituce (banky, fondy aj.)

Sociální zařízení (domovy seniorů, dětské domovy apod.)

Subjekty pečující o životní prostředí

Ostatní nestátní neziskové organizace

Úřady (finanční úřady, úřady práce apod.)

Vzdělávací instituce (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, poskytovatelé dalšího
vzdělávání aj.)

Podniky

Kraje ČR

Města a obce

Výzkumné organizace

Ministerstva

Počet 

Příprava projektu

Realizace projektu

Implementace výstupů projektu



 

 
 

Příloha č. 4 Výsledky dotazníkových šetření a vzor dotazníku 
Strana 33 

 

→ Otázka: Vede realizace projektu k rozvoji výzkumné spolupráce? 

Klíčová otázka 

Vede realizace projektu k rozvoji výzkumné spolupráce? 

Klíčové sdělení 

Téměř 90 % respondentů potvrzuje, že realizace projektu v rámci programu OMEGA vede ke 

zvyšování výzkumné spolupráce, přičemž ze 2/3 formou utužování stávajících partnerství. 

Graf 11: Vedl podpořený projekt z programu OMEGA k rozvoji výzkumné spolupráce s dalšími 

subjekty? 

 

Celkem 87 % respondentů uvádí, že řešení podpořeného projektu v rámci programu OMEGA vede 

k rozvoji výzkumné spolupráce s dalšími subjekty. Tím je naplňován jeden z nepřímých cílů programu 

OMEGA, kterým je rozvoj a posilování vazeb mezi řešiteli a uživateli výstupů a výsledků programu. 

Tab. 17: Vedl podpořený projekt z programu OMEGA k rozvoji výzkumné spolupráce s dalšími 

subjekty? 

 Spolupráce 
Ano 

Ne / 
nezvoleno 

Nevím / bez 
odpovědi 

Celkem  

abs. % abs. % abs. % abs. % 

 Projekt vedl k utužení stávajících partnerství 

 Řešitelé 50 66 23 30 3 4 76 100 

 Projekt vedl ke vzniku nových partnerství 

 Řešitelé 44 58 29 38 3 4 76 100 

Pozn.: Respondenti mohli zvolit obě nabízené možnosti, v případě že odpověděli „Ano“. 

Ano 
87% 

Ne 
9% 

Nevím / bez 
odpovědi 

4% 
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Graf 12: Vedl podpořený projekt z programu OMEGA k rozvoji výzkumné spolupráce s dalšími 

subjekty? 

 

68 % respondentů uvádí, že projekt vedl k utužení stávajících partnerství a 60 %, pak ke vzniku 

nových partnerství. Ačkoliv program OMEGA nebyl přímo cílen na podporu (ale nepřímo ano) 

spolupráce při řešení projektu, celkem jich bylo/je řešeno 41 (1/3 řešených projektů) a to 

90 organizacemi16. V návrhu projektu je však zahrnuta pouze smluvní spolupráce při řešení projektu 

(realizace), nikoliv neformální formy spolupráce a spolupráce při aplikování výstupů. 

→ Otázka: Jsou výstupy podpořených projektů programu OMEGA uplatňovány v praxi? 

Klíčová otázka 

Jsou výstupy podpořených projektů programu OMEGA uplatňovány v praxi? 

Klíčové sdělení 

62 % respondentů uvádí, že jejich projekty již přinesly výstupy aplikované v praxi. 26 % respondentů 

poukázalo na to, že jejich projekty jsou stále ve fázi řešení (řešeno je cca 2/3 projektů).  

Respondentům byla také položena otázka, zda jimi řešené projekty přinesly výstupy, které byly 

následně uplatněny v praxi. V průběhu interim evaluace je většina projektů stále ve fázi řešení, proto 

nelze přímo dokazovat, zda výstupy všech projektů byly uplatněny v praxi. Nicméně, celkem již bylo 

ukončeno 48 projektů programu OMEGA, a 47 respondentů uvedlo, že jejich projekt přinesly výstupy, 

které byly v praxi uplatněny. 

  

                                                             

16 Je myšlena účast organizace ve vazbě na IČO. 
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Tab. 18: Byl výstup podpořeného projektu uplatněn v praxi? 

 Uplatnění výstupu v praxi: abs. % 

 Ano 47 62 

 V řešení 20 26 

 Ne 5 7 

 Bez odpovědi 2 3 

 Odmítnutí původním uživatelem 2 3 

 Celkem 76 100 

 

Ve dvou případech dokonce původní uživatelé odmítli výstup z projektu aplikovat. Na vině může být 

mnoho faktorů, ať již zastarání výstupu, až po personální změny ve vedení organizace, která původně 

měla o výstup zájem. V závěru jsou shrnuty další překážky, které ale výrazně ovlivnili nejen přenos 

výstupu do praxe, ale také i získání dalších potřebných dat pro toto dotazníkové šetření. 

Graf 13: Byl výstup podpořeného projektu uplatněn v praxi? 
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 DÍLČÍ OTÁZKA 10: Je možné zvýšit aplikovatetelnost výstupů 4.3.4

a maximalizaci dopadů? 

→ Otázka: Jakým způsobem jsou rozšiřovány výstupy projektů programu OMEGA? 

Klíčová otázka 

Jakým způsobem jsou rozšiřovány výstupy projektů programu OMEGA? 

Klíčové sdělení 

Nejčastěji jsou výstupy programu OMEGA šířeny osobními kontakty s potenciálními uživateli výstupu 

(87 %), kterými jsou převážně orgány veřejné správy. Téměř shodně využívaným způsobem šíření 

výstupů jsou 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 jsou z 29% využíván neodborný 

tisk, z 12% sociální sítě a média.  

Program OMEGA má za cíl podporovat takové projekty, které přinášejí aplikované – aplikovatelné 

výsledky. Diseminace výstupů projektů a způsoby, jak k ní dochází, je důležitým procesem, který 

přímo ovlivňuje dopady programu a tedy účelové podpory jako takové. Respondenti měli možnost 

volit z více odpovědí. 

Tab. 19: Označte prosím způsoby rozšiřování výstupu z podpořeného projektu 

 
Rozšiřování výstupu 

Ano 
Ne / 

nezvoleno 

Nevím / bez 

odpovědi 
Celkem 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

 Osobními kontakty s potenciálními uživateli výstupu 

 Řešitelé 66 87 10 13 0 0 76 100 

 Publikačními činnostmi (publikace, impaktovaný časopis) 

 Řešitelé 64 84 12 16 0 0 76 100 

 Pořádáním konferencí, workshopů nebo výstav 

 Řešitelé 46 61 30 39 0 0 76 100 

 Integrací výstupů do (dalšího) vzdělávání (kurz, přednáška apod.) 
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Rozšiřování výstupu 

Ano 
Ne / 

nezvoleno 

Nevím / bez 

odpovědi 
Celkem 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

 Řešitelé 46 61 30 39 0 0 76 100 

 Založením webového portálu 

 Řešitelé 32 42 44 58 0 0 76 100 

 Články v tištěných popmédiích (denní tisk, neodborná periodika) 

 Řešitelé 22 29 54 71 0 0 76 100 

 Využíváním sociálních sítí a médií (youtube, facebook, aplikace apod.) 

 Řešitelé 9 12 67 88 0 0 76 100 

 Prodejem licence nebo uživatelských práv 

 Řešitelé 7 9 69 91 0 0 76 100 

 Televizním nebo rozhlasovým vysíláním 

 Řešitelé 5 7 71 93 0 0 76 100 

 Založením podniku (start up/spin off) 

 Řešitelé 0 0 76 100 0 0 76 100 

Pozn.: Respondentům bylo umožněno vybírat více možností 

 

Nejčastěji respondenti šíří výstupy projektů osobními kontakty (87 %). To může poukazovat na 

provázanost výzkumných organizací zabývajících se společenskovědními disciplínami s jednotlivými 

uživateli výstupů projektů (kterými jsou především se zástupci veřejné správy). 

Téměř shodně využívaným způsobem je podle respondentů šíření výstupů publikačními činnostmi 

(84 %). To poukazuje na charakter výstupů projektů společenskovědního výzkumu, ale také na 

nastavení institucionální podpory výzkumných organizací a systému registrace v Rejstříku informací 

o výsledcích (dále též RIV), a to i přestože odborné články a ostatní publikační činnosti nejsou 

uznatelnými výsledky projektů. 
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Graf 14: Označte prosím způsoby rozšiřování výstupu z podpořeného projektu 

 

Téměř ze 2/3 jsou výstupy podpořených projektů dle výběru respondentů rozšiřovány integrací 

výstupů do systému vzdělávání a pořádáním konferencí, workshopů nebo výstav. Je zřejmé, že 

výzkumníci z řad veřejných vysokých škol mohou a aplikují své výstupy ve výuce (podílí se na 

75 podpořených projektech), či je zapojují do vzdělávacích kursů a přednášek, které mají samozřejmě 

také přímou vazbu na účast na konferencích a organizaci workshopů a výstav. 

Necelých 10 % výstupů projektů programu aplikovaného programu je šířeno prodejem licence 

nebo uživatelských práv. Ještě méně využívanými možnostmi dle respondentů jsou způsoby 

televizního a rozhlasového vysílání a založením podniku (start up/ spin off). Takovou možnost 

neuvedl žádný z respondentů. 
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 Vybrané otevřené komentáře k programu OMEGA 4.3.5

Tab. 20: Prostor pro Váš komentář: 

 Vybrané komentáře 

Řešitelé 

„Program Omega je velmi inspirující. Na to, že projekty jsou velmi malé, tak jsme strávili několik 
měsíců pracovního času vypracováváním průběžných zpráv, závěrečných zpráv, 
implementačního plánu apod. Ve výsledku tak 30–40 procent času financovaného projektem 
padlo u všech členů našeho týmu na administrativu projektu. A tato činnost samozřejmě neměla 
vliv na výsledek – akorát se skutečná práce přenesla do části "neplacených" činností… Ani 
u evropských projektů, které jsou řádově vyšší, není tolik administrativy. Celkově to vede 
k frustraci pracovníků, protože tolik (nemám na mysli konkrétně TAČR) nezáleží na výsledku 
jako na vyúčtování do halíře…“ 

Řešitelé 

„Program OMEGA považuji za prospěšný. Doba řešení projektů je však velmi krátká – během 
2 let lze jen obtížně dosáhnout všech výstupů a zároveň ještě připravit a úspěšně zrealizovat 
komercializaci výsledků. Cíle programu velmi akcentují veřejný sektor (otázky regionálního 
rozvoje, hospodářské politiky), což následně znesnadňuje komercializaci výstupů (potenciálními 
odběrateli jsou pak zejména instituce veřejné správy, které většinou nemají dostatek zdrojů na 
nákup výstupů – rozpočtová omezení, pro výsledky lze jen obtížně hledat odběratele ze 
soukromého sektoru).“ 

Řešitelé 

„Program Omega se zdá být poměrně účinným a administrativně méně náročným nástrojem pro 
genezi výzkumných výsledků a jejich uplatnění v praxi. Překvapuje mne však jeho malá 
flexibilita vůči potřebě přizpůsobit aktuální průběh řešení měnícím se podmínkám. Změnové 
řízení považuji za zbytečně náročné. 

Řešitelé 
„Moje Vize TAČR Omega 2018–2030: Více financí na delší a větší projekty, které budou lépe 
monitorovány TAČR a méně administrativně náročné pro všechny zúčastněné.“ 

Řešitelé 

„V průběhu řešení projektu byla retroaktivně zrušena bodová ohodnocení v RIV pro 
specializované mapy a metodiky. To výrazně poškodilo význam projektů TA ČR pro výzkumné 
organizace. Řada i významných výsledků aplikovaného výzkumu nelze zařadit do kategorií RIVu. 
Příkladem jsou např. populační prognózy, které jsou aplikaci základního výzkumu v praxi, avšak 
RIV je nedokáže ocenit. Kategorie RIVu a nulové ohodnocení výsledku v RIVu u sociálně-vědního 
výzkumu povedou jistě k malému zájmu o projekty TA ČR.“ 

Řešitelé 
„Ještě jednou prosím o zvážení, zda je od státu etické požadovat od neziskové organizace, aby 
dotovala rezortní výzkum.“ 

Řešitelé 
„Výborná spolupráce s kontaktními osobami na TA ČR, které vždy vycházely vstříc a snažily se 
pomoci. Nepříjemné zkušenosti s procesem certifikace na ministerstvech.“ 

Řešitelé 
„Realizace projektů z programu Omega měla velký význam pro rozvoj našich aktivit v oblasti 
OZE, pro navazování nové spolupráce i rozšiřování našich komerčně využitelných aktivit.“ 

Řešitelé 
„Rok od roku upevňovaný časově náročný, rigidní, byrokraticko-administrativní systém 
aplikovaného výzkumu nevede k efektivitě a žádoucí flexibilitě. +Brusel vyžaduje administrativu. 
Obecně závazné právní předpisy ani přístupy v ČR se zřejmě také zásadně nezmění.“ 
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 Vybrané komentáře 

Řešitelé 

„V hodnocení návrhů projektů a jejich administraci došlo v posledních letech v TA ČR 
k výraznému zlepšení. Software k administraci projektu je pro řešitele přívětivý. To jsou hlavní 
důvody, proč hodnotím TA ČR, včetně programu OMEGA za významně lepší, než jsou jiné 
agentury poskytovatelů v ČR.“ 

Účastníci „Problematická je spoluúčast příjemců a motivace firem ke spolupráci….“ 

Účastníci 
„Zaměření programu zejména na metodiky a podobnou podporu státních úřadů považuju spíš za 
kuriozitu. Program rozhodně nevede do vod vědecké práce s mezinárodním impaktem. Na 
druhou stranu bylo hodnocení velice transparentní a dělá dojem férovosti.“ 

Účastníci 
„Aktuální celospolečenské výzvy by vyžadovaly mnohem šířeji pojatý program, přizpůsobený 
společenským vědám zejména pokud jde o charakter výstupů.“ 

Účastníci 

„Kdybych již minule na začátku podávání projektu OMEGA dostal kvalifikovanou informaci 
(opakovaně mi bylo sděleno, ano, to určitě podejte!), že aplikace … nepatří do OMEGA (podle 
mne tam jednoznačně patří - postupy šetří čas, náklady, přispívají k ochraně i popularizaci), tak 
bych ty desítky formulářů nevyplňoval a mohl jsem čas využít účelněji jinde.“ 

 

 Shrnutí kapitoly 4.4

Celkem 77 % respondentů uvedlo, že tematické zaměření programu OMEGA odpovídá potřebám, které 

stojí před českou společností. Negativní postoje respondentů se objevují spíše u dílčích částí programu, 

administrativní náročnosti apod. 

Další otázka byla zaměřena na management programu. Mezi hlavní závěry patří, že respondenti 

považují ve srovnání s jinými programy administrativní náročnost za vyšší, avšak velice kladně 

hodnotí podporu a pomoc ze strany TA ČR ve všech fázích řešení projektu. Celkově pozitivně hodnotí 

respondenti také transparentnost hodnotícího procesu. 

Respondenti následně odpovídali na otázku, jaké parametry programu by se měly změnit. 

Nejproblematičtěji je vnímám parametr omezující maximální dobu trvání projektu (60 %), ve vazbě na 

maximální výši finanční podpory (38 %). 

Přes 90 % respondentů uvedlo, že na řešení projektu navazují další výzkumné aktivity, které mají 

nejčastěji charakter dalšího projektu, který se uchází o podporu z veřejných zdrojů. Takový stav 

představuje riziko, že bez veřejné podpory (a veřejných rozpočtů financovaná institucionální podpora) 

budou projekty aplikovaného výzkumu se společenskovědní tématikou omezeně financovány a řešeny. 

Respondenti uvádějí, že při řešení projektu (Příprava, Realizace, Implementace) nejčastěji 

spolupracují s ministerstvy, výzkumnými organizacemi, municipalitami a kraji. Jednoznačně tedy 

převažuje spolupráce sektorem veřejné správy, ačkoliv resorty mohou využívat pro své výzkumné 
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potřeby program BETA. Následuje spolupráce s výzkumnými organizacemi, kterým je poskytována 

institucionální podpora (VVS a VVI). 

Cekem 87 % respondentů uvádí, že podpořený projekt vedl k rozvoji výzkumné spolupráce a to 

především ve formě utužení stávajících partnerství.  

Na otázku zabývající se diseminací výstupů projektů uvádí respondenti, že nejčastějším způsobem 

je/bude šíření osobními kontakty s potenciálními uživateli (87 %) a také publikačními činnostmi 

(84 %). Šíření osobními kontakty ve vazbě na formy spolupráce, může poukazovat na provázanost 

výzkumných organizací zabývajících se společenskovědním výzkumem s uživateli výstupů projektů 

(kterými jsou více jak z poloviny zástupci veřejné správy). Překvapivý je vysoký podíl šíření výstupů 

publikačními činnostmi, protože ty nejsou uznatelnými výsledky programu OMEGA. 

Na poslední otázku, ve které respondenti odpovídali na uplatnění výstupu v praxi, 60 % z nich uvedlo, 

že výstup projektu byl již uplatněn v praxi, dalších 20 % uvedlo že, výstupy v praxi ještě uplatněny 

nebyly z důvodu probíhajícího řešení projektu. 
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 Dotazník 4.5

 Dotazník – řešitelé 4.5.1

Odpovídá tematické zaměření programu OMEGA potřebám vyplývajícím z celospolečenských 

výzev, které stojí před českou společností? 

Zvolte jedinou možnost odpovědi 

( ) Ano 

( ) Ne 

( ) Nevím 

Prosíme o komentář: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

Navazují na řešení projektu nové výzkumné aktivity? 

Zvolte jedinou možnost odpovědi 

( ) Ano 

( ) Ne 

Vyberte všechny platné odpovědi: 

[ ] Jako výzkum na zakázku 

[ ] Jako společný výzkum s nevýzkumným subjektem 

[ ] Jako společný výzkum s výzkumnou organizací 

[ ] Jako vlastní výzkum (financováno pouze z institucionálních zdrojů) 

[ ] Jako další projekt, který se uchází o podporu z veřejných zdrojů 

[ ] Jinak, prosím specifikujte 

 

Jak hodnotíte způsob řízení programu OMEGA ze strany TA ČR ve srovnání s programy jiných 

poskytovatelů? 

Podpora při přípravě a podání návrhu projektu ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Administrativní náročnost přípravy a podání návrhu projektu ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Transparentnost hodnotícího procesu ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Časová náročnost procesu podepsání smlouvy o poskytnutí podpory ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Administrativní náročnost realizace projektu ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Podpora při realizaci projektu včetně ukončení projektu ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Podpora při implementaci výstupu projektu do praxe ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Prosíme uveďte doporučení, která by vedla ke zlepšení řízení programu OMEGA ze strany TA ČR. 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

Existují parametry programu OMEGA, které by se měly změnit? 

Zvolte jedinou možnost odpovědi 

( ) Ano 

( ) Ne 

( ) Nevím  

 

Prosím, vyberte: 

Vyberte všechny platné odpovědi 

[ ] Maximální míra podpory 80 % je příliš nízká (povaha výzkumné potřeby je riziková) 

[ ] Maximální finanční podpora na jeden projekt ve výši 3 miliony Kč je příliš nízká (předmět výzkumu 

vyžaduje vyšší limit) 

[ ] Omezení doby maximálního trvání projektů na 24 měsíců je příliš krátké (potřebovali bychom vést 

dlouhodobější výzkum) 

[ ] Omezení doby minimálního trvání projektů na 12 měsíců je příliš dlouhé (výsledky bádání je možné 

obdržet dříve) 

[ ] Jiné 

Prosíme, vyberte možnosti, které by vedly ke zvýšení účinků programu OMEGA. 

Vyberte všechny platné odpovědi (případně ponechte nevyplněné) 

[ ] Revize cílů programu 



 

 
 

Příloha č. 4 Výsledky dotazníkových šetření a vzor dotazníku 
Strana 44 

 

[ ] Zintenzivnění konzultací mezi řešiteli a potenciálními uživateli výsledku 

[ ] Změna z režimu veřejné podpory (dotace) na veřejnou zakázku 

[ ] Rozšíření uznávaných aplikovaných výsledků programu OMEGA 

[ ] Jiné 

Prosíme, doplňte: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Označte, prosím, s jakými subjekty (organizacemi/institucemi/podniky) 

spolupracovala/spolupracuje Vaše organizace v souvislosti s podpořeným projektem 

z programu OMEGA. 

 Příprava projektu Realizace projektu Implementace výstupů projektu 

Podniky [ ] [ ] [ ] 

Výzkumné organizace [ ] [ ] [ ] 

Poradenská centra VaV (CTT, vědecko-technické parky aj.) [ ] [ ] [ ] 

Vzdělávací instituce (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, poskytovatelé dalšího vzdělávání aj.)[ ] [ ] [ ] 

Kulturní organizace (muzea, divadla, festivaly aj.) [ ] [ ] [ ] 

Ministerstva [ ] [ ] [ ] 

Úřady (finanční úřady, úřady práce apod.) [ ] [ ] [ ] 

Města a obce [ ] [ ] [ ] 

Kraje ČR [ ] [ ] [ ] 

Zdravotnická zařízení (nemocnice, léčebny apod.) [ ] [ ] [ ] 

Sociální zařízení (domovy seniorů, dětské domovy apod.) [ ] [ ] [ ] 

Subjekty pečující o životní prostředí [ ] [ ] [ ] 

Finanční instituce (banky, fondy aj.) [ ] [ ] [ ] 

Náboženské organizace [ ] [ ] [ ] 

Ostatní nestátní neziskové organizace [ ] [ ] [ ] 

Jiný subjekt: [ ] [ ] [ ] 

Jiný subjekt: [ ] [ ] [ ] 



 

 
 

Příloha č. 4 Výsledky dotazníkových šetření a vzor dotazníku 
Strana 45 

 

 

Vedl podpořený projekt z programu OMEGA k rozvoji výzkumné spolupráce s dalšími subjekty? 

Vyberte všechny platné odpovědi 

[ ] Ano 

[ ] Ne 

[ ] Nevím 

Prosím, vyberte 

[ ] Ano, projekt vedl ke vzniku nových partnerství 

[ ] Ano, projekt vedl k utužení stávajících partnerství 

Prosím osvětlete, proč program OMEGA nepřispěl k rozvoji spolupráce: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

Označte prosím způsoby rozšiřování výstupu z podpořeného projektu 

Vyberte všechny platné odpovědi 

[ ] Osobními kontakty s potenciálními uživateli výstupu  

[ ] Publikačními činnostmi (publikace, impaktovaný časopis) 

[ ] Pořádáním konferencí, workshopů nebo výstav 

[ ] Prodejem licence nebo uživatelských práv 

[ ] Založením podniku (start up/spin off) 

[ ] Články v tištěných popmédiích (denní tisk, neodborná periodika) 

[ ] Využíváním sociálních sítí a médií (youtube, facebook, aplikace apod.) 

[ ] Založením webového portálu 

[ ] Integrací výstupů do (dalšího) vzdělávání (kurz, přednáška apod.) 

[ ] Televizním nebo rozhlasovým vysíláním 

[ ] Jiným způsobem: 

 

Byl výstup podpořeného projektu z programu OMEGA uplatněn v praxi? 
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( ) Ano 

( ) Ne 

Popište prosím stručně proces uplatnění výstupu: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Popište prosím stručně problémy při uplatňování výstupu/důvody neuplatnění výstupu: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Jmenujte prosím tři nejdůležitější osoby, které by mohly podat reference o praktickém využití 

podpořeného projektu (bez ohledu na to, zda se jedná o výsledky uplatnitelné v RIV) 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

Prostor pro Váš komentář: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

V případě, že máte zájem o zaslání výsledků této evaluace, zanechte, prosím, emailovou adresu: 

...................  
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________________________________________ 

Děkujeme Vám za Vaše názory a čas, který jste věnovali vyplnění tohoto průzkumu. 

________________________________________ 

  

 dotazník – uchazeči 4.5.2

Odpovídá tematické zaměření programu OMEGA potřebám vyplývajícím z celospolečenských 

výzev, které stojí před českou společností? 

( ) Ano 

( ) Ne 

( ) Nevím 

Prosíme o komentář: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

Byl nepodpořený návrh projektu realizován jiným způsobem? 

( ) Ano 

( ) Ne 

( ) Nevím 

[ ] Byl realizován formou smluvního výzkumu 

[ ] Uspěl ve veřejné zakázce v programu BETA 

[ ] Získal jinou veřejnou podporu 

[ ] Byl realizován z vlastních zdrojů organizace 

[ ] Jiným způsobem: 

 

Jak hodnotíte způsob řízení programu OMEGA ze strany TA ČR ve srovnání s programy jiných 

poskytovatelů? 

Podpora při přípravě a podání návrhu projektu ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Administrativní náročnost přípravy a podání návrhu projektu ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Transparentnost hodnotícího procesu ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Prosíme uveďte doporučení, která by vedla ke zlepšení řízení programu OMEGA ze strany 

TA ČR. 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

Máte v úmyslu se přihlásit do příští veřejné soutěže programu OMEGA? 

( ) Ano 

( ) Ne 

( ) Nevím 

Prosím odůvodněte: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

________________________________________ 

Prostor pro Váš komentář 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
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V případě, že máte zájem o zaslání výsledků této evaluace, zanechte, prosím, emailovou adresu: 

...................  

________________________________________ 

Děkujeme Vám za Vaše názory a čas, který jste věnovali vyplnění tohoto průzkumu. 

________________________________________ 

 

 dotazník – uživatelé 4.5.3

Vyberte prosím jednu možnost, která nejlépe odpovídá typu Vaší organizace: 

( ) Podnik 

( ) Výzkumná organizace 

( ) Poradenská centra VaV (CTT, vědecko-technické parky aj.) 

( ) Vzdělávací instituce (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, poskytovatelé dalšího vzdělávání aj.) 

( ) Kulturní organizace (muzea, divadla, festivaly aj.) 

( ) Ústřední orgán státní správy (ministerstva) 

( ) Úřady (finanční úřady, úřady práce apod.) 

( ) Města a obce 

( ) Kraje ČR 

( ) Zdravotnická zařízení (nemocnice, léčebny apod.) 

( ) Sociální zařízení (domovy seniorů, dětské domovy apod.) 

( ) Organizace pečující o životní prostředí 

( ) Finanční instituce (banky, fondy aj.) 

( ) Občanská sdružení 

( ) Náboženské organizace 

( ) Ostatní nestátní neziskové organizace 

( ) Jiné 

 

Jste uživatelem výsledku projektu z programu OMEGA? 

( ) Ano 
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( ) Ne 

 

Byl výsledek projektu z programu OMEGA pro Vás užitečný? 

( ) Ano 

( ) Ne 

[ ] Ano, zvýšila se kvalita poskytovaných služeb nebo produktů  

[ ] Ano, zvýšila se efektivita vnitřních procesů organizace/podniku 

[ ] Ano, zvýšila se odborná kompetence pracovního týmu 

[ ] Ano, zvýšila se konkurenceschopnost organizace  

[ ] Ano, navázali jsme dlouhodobé vztahy s výzkumnými organizacemi pro účely dalšího výzkumu 

[ ] Jiné užitky, uveďte prosím jaké: 

Prosím, osvětlete: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

Máte zkušenost s programem OMEGA? 

( ) Ano 

( ) Ne 

 

Prosíme o doporučení, která by vedla ke zlepšení řízení programu OMEGA  

Např. v oblasti podpory při návrhu projektu, transparentnost hodnotícího procesu, časová náročnost 

procesu podepsání smlouvy o podpoře, podpora při implementaci výstupu projektu a pod. 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

Existují parametry programu OMEGA, které by se měly změnit? 

Označte všechny platné odpovědi: 
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[ ] Maximální míra podpory 80 % je příliš nízká (povaha výzkumné potřeby pro nás představuje velké 

riziko) 

[ ] Maximální finanční podpora na jeden projekt ve výši 3 miliony Kč je příliš nízká (předmět výzkumu 

vyžaduje vyšší limit) 

[ ] Omezení doby maximálního trvání projektů na 24 měsíců je příliš krátké (je potřeba vést 

dlouhodobější výzkum) 

[ ] Omezení doby minimálního trvání projektů na 12 měsíců je příliš dlouhé (výsledky bádání je možné 

obdržet dříve) 

[ ] Jiné 

 

Označte prosím možnosti, které by vedly ke zvýšení účinků programu OMEGA: 

Vyberte všechny platné odpovědi: 

[ ] Revize cílů programu 

[ ] Zintenzivnění konzultací mezi řešiteli a potenciálními uživateli výsledku 

[ ] Změna režimu z veřejné podpory (dotace) na veřejnou zakázku 

[ ] Rozšíření uznávaných aplikovaných výsledků programu OMEGA 

[ ] Jiné 

________________________________________ 

Prostor pro Váš komentář 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

V případě, že máte zájem o zaslání výsledků této evaluace, zanechte, prosím, emailovou adresu: 
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...................  

________________________________________ 

Děkujeme Vám za Vaše názory a čas, který jste věnovali vyplnění tohoto průzkumu. 

________________________________________ 


