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Manažerské shrnutí
Hlavním účelem tohoto materiálu je technicky a procesně vyhodnotit realizační
schopnost Technologické agentury České republiky (dále TA ČR) k aplikaci postupů,
způsobů zpracování dat a textů na základě přenosu principů fungování amerického
systému StarMetricsTM do prostředí České republiky.
Cílem je tedy:




zhodnotit možnosti aplikace principů modelu StarMetricsTM v podmínkách
České republiky,
popsat efektivní variantu této aplikace,
formulovat návrhy a doporučení pro další období vycházející z omezení při
dosavadní realizaci.

Dílčím cílem je poskytnout podklady pro implementaci nového analytického servisu
v TA ČR založeného na tzv. Evidence Based Policy a jejím ověřování v praxi. Současně je
materiál slouží jako základ pro vytvoření standardů pro práci s daty a východiskem pro
nastavení pravidel pro potřeby analytických služeb TA ČR.
Ve Studii proveditelnosti StarMetricsTM byla ověřena realizovatelnost a zhodnoceny
možnosti v České republice. Výsledkem je skutečnost, že plně realizovatelné jsou zatím
jen některé funkcionality využití StarMetricsTM v České republice. Jedná se zejména
o odhalování a minimalizaci potenciálních duplicit a automatické přiřazování oponentů
k hodnocení výzkumných programů. Vytvoření datové základny interních a externích
zdrojů dat (dále DAFOS) v prostředí České republiky, která představuje cenný
a komplexní zdroj dat, umožnilo po vzoru StarMetricsTM realizovat další analytické
a evaluační činnosti (filtrování, tvorba reportů, kontrafaktuální analýza, aj.).
Ověření realizace aplikace principů StarMetricsTM v prostředí České republiky
ukazuje, že je možné podobný systém v podmínkách České republiky vytvořit.
Pokud je uvažováno s aplikací všech funkcí, které StarMetricsTM nabízí, je nutno počítat
s úpravou sběru dat. Tato skutečnost vynucuje dlouhodobé uvažování a koncentrované
úsilí týkající se podrobné redefinice obsahu sbíraných dat. To však nic nemění na tom,
že je již v současné době možné vytvářet sofistikované a podrobné analýzy na základě
již sbíraných dat. V souvislosti s koncentrací těchto dat do datového skladu je také
možné z těchto dat vytvářet vizualizace a reporty. Na základě současných dat je však
problematické popsat vyčerpávajícím způsobem výzkumníky, jejich výkony a procesy
vývoje a návratnost konkrétní vývojové větve. Z hlediska síťování osob (oponentů)
a vyhledávání duplicit je rozsah podkladových dat pro účely TA ČR dostatečný.
Při srovnávání různých variant možností pro realizaci projektu ukázala Studie
proveditelnosti StarMetricsTM ve svých analytických částech, že optimálním řešením
byla realizace prostřednictvím řešitelského týmu TA ČR. Doporučení efektivní
realizované varianty vycházelo především z následujících pozitiv.


Schopnost analyzovat sofistikovaným způsobem velké množství externích
a interních dat a možnost realizovat širší pojetí funkcí datové základny.
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Součinnost projektového týmu StarMetricsTM a analytického oddělení zajišťuje
užitnost sbíraných dat i pro hodnocení budoucích programů a tvorbu budoucích
analýz.
Kumulace poznatků a zkušeností v projektu přenesená do TA ČR, zejména
s ohledem na tvorbu a konsolidaci datové základny DAFOS, uplatnění shlukové
analýzy a reporting, vizualizaci výsledků.
Možnost dalších analýz a výstupů z vytvořeného datového skladu DAFOS
(hodnocení programů TA ČR, kontrafaktuální analýza aj.).

Náklady efektivní varianty, tj. varianty realizace analytické báze DAFOS
v pilotním/omezeném režimu, byly kalkulovány na 3,2 mil. Kč. Pro maximalizaci úspory
je v projektu navržen následný rozvoj DAFOS po ukončení projektu. Odhad nákladů na
vývoj DAFOS do jeho plné podoby byl stanoven na částku cca 32 mil. Kč na období
max. 5 let. Tato částka zahrnuje především expertní osobní náklady. Při realizaci DAFOS
v plném rozsahu s funkcionalitami obdobnými systému StarMetricsTM ve Spojených
státech amerických můžeme konstatovat, že kvalifikované odhady vypovídají úspoře
prostředků s dopadem na státní rozpočet min. 150 mil. Kč.
Na druhou stranu je ovšem zapotřebí zmínit existenci problémů a obtíží, které realizaci
projektu provázely a kterým je nezbytné věnovat pozornost v dalším vývoji, zejména při
procesu řízení rizik.
Jedná se především o následující skutečnosti:





Zajištění adekvátních zdrojů dat s důrazem na jejich kvalitu, využitelnost
a napojení na další projekty TA ČR.
Vyřešení legislativních a administrativních podmínek v přístupu k datům
a datovým zdrojům pro DAFOS.
Zabezpečení kvalifikovaných odborníků (hlavně IT a matematického zaměření)
pro zajištění dalšího vývoje po ukončení projektu.
Zajištění dostatečných finančních prostředků pro další rozvoj a fungování.

Na základě realizace efektivní varianty bylo možné formulovat následné aktivity,
kterými by bylo vhodné navázat. Současně, k formulaci těchto aktivit dopomohlo také
zhodnocení problémů v realizovaném projektu a rizik vyplývajících pro následný další
rozvoj DAFOS, které bude možné na základě těchto doporučení minimalizovat.
Investiční opatření (finanční, personální, materiální a technické):





Zajištění dostatečných finančních prostředků pro realizaci a optimalizaci plné
verze DAFOS včetně rezerv pro řešení rizikových situací (hlavně datové zdroje,
DAFOS).
Vytvoření kvalifikovaného pracovního týmu, zaškolení nových odborných
pracovníků.
Vybavení potřebnými technickými prostředky a zajištěním IT služeb.
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Konkrétní doporučení pro realizaci plné verze DAFOS se zaměřením na datové
zdroje:
 Rozpracovat vazby interních procesů na sběr dat – systematický/systémový
sběr.
 Dořešit automatizaci sběru dat, která nahradí částečné ruční zadávání dat.
 Dokončit popis všech interních a externích dat, včetně dovysvětlení, případně
u podnikových dat, dat a zadávání do DAFOS.
 Řešit systém aktualizace dat, eliminace překryvů dat datové základny, vyladění
systému.
 Zajistit auditovatelnost a konsolidovatelnost dat a kompletace jejich převedení
do DAFOSU, dokončit výběr a konsolidaci chybějících datových zdrojů do DAFOS
(data z projektu INKA – Inovační kapacity 2014+ atd.).
 Dořešit legislativní a administrativní omezení v přístupu a využití dat.
 Zajistit plnou propojenost DAFOS na další analytické práce a programy TA ČR.
 Dořešit ochranu citlivých dat, zásady bezpečnosti práce s datovými zdroji a daty
a přijmout náležitá opatření k jejich ochraně.
 Dořešit problematiku osob, jak je možné je vést a jaká data by měla být o nich
sbírána. U výzkumníků na projektech TA ČR zvážit požadavek vykazování počtu
odpracovaných hodin, nebo část úvazku po dobu trvání smlouvy, aby bylo
možné přepočítat na Full Time Equivalent.
 Vytvořit a pilotně ověřit systém pro mapování navazujících výzkumných
procesů.
Doporučení pro realizaci plné verze DAFOS zaměřením na reporting a užití
výsledků šetření:
 Vytvořit webové stránky a upravovat je na základě reflexe zkušeností uživatelů
analytické základny DAFOS s jednotlivými uživateli v rámci TA ČR.
 Připravit grafickou vizualizační vrstvu pro prezentaci různorodých informací,
usnadňující manažerské řízení a vyhodnocování projektů TA ČR.
 Připravit datové exporty pro interní a externí užití (automatické vs. ad-hoc; pro
interní potřeby vs. veřejná data - např. iniciativa OpenData).
 Zdokonalit proces přiřazování hodnotitelů na základě dat z DAFOSU (shluková
analýza).
 Pokračovat ve sběru případových studií (z angl. Case Studies), analytické práci
a následné přípravě výsledných reportů a tvorbě znalostní báze.
 Pokračovat a prohloubit spolupráci se organizačními složkami státu a dalšími
institucemi ve vzájemné spolupráci, jak v získávání potřebných informací a dat,
tak i v užití výsledků práce TA ČR.
Lze shrnout, že Studie proveditelnosti StarMetricsTM v ČR ukázala, že je aplikace
principů StarMetricsTM v podmínkách České republiky proveditelná. Pokud je
uvažováno s aplikací všech funkcí, které StarMetricsTM nabízí, je nutno počítat
s dalším vývojem celého systému a nadále jej rozvíjet směrem k plné verzi datové
základny DAFOS.
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1. Úvod
Studie proveditelnosti pro implementaci modelu k hodnocení nepřímých dopadů
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na základě principů modelu StarMetricsTM
v podmínkách České republiky (dále Studie proveditelnosti) byla vypracována v rámci
klíčové aktivity 3 (dále KA 3) projektu Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory
VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI
(dále Projekt Zefektivnění činností TA ČR) financovaného z Evropského sociálního
fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Hlavním cílem projektu bylo zefektivnit poskytování podpory výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací (dále VaVaI) ze strany TA ČR a dalších organizací
veřejné správy, posílení odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI,
posílení chápání významu aplikovaného VaVaI a jeho výsledků pro další rozvoj České
republiky a do budoucna též sjednocení způsobů a podmínek poskytování podpory
VaVaI.
Hlavní cíle projektu jsou naplňovány sedmi klíčovými aktivitami. Cílem klíčové aktivity
KA 3 - Příprava nových analytických metodik hodnocení VaVaI je podpora posilování
odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI. Cílem této klíčové aktivity
je zefektivnit a zkvalitnit činnosti TA ČR v oblasti analytických služeb, jako základní
metody zdůvodňování tvorby podkladů pro nastavení a hodnocení podpor. Toho má být
dosaženo vytvořením nových analytických metodik pro podporu zajišťování hlavních
činností a procesů realizovaných TA ČR.
Studie proveditelnosti byla vypracována na základě analytických zjištění a zkušeností
získaných při realizaci projektu v období od listopadu 2014 do října 2015.
Pojetí této Studie proveditelnosti (z angl. Feasibility Study) vychází metodologicky
z klasického přístupu pro vytváření Studie proveditelnosti, například dle metodiky
Ministerstva pro místní rozvoj1, nicméně její struktura a obsah byla přizpůsobena
potřebám TA ČR.
Studie proveditelnosti, na základě principů modelu StarMetricsTM v podmínkách České
republiky, je synonymně označována jako DAFOS, a to ve významu datové základny
interních a externích zdrojů dat, která umožňuje hledání projektových duplicit
a automatické přiřazování oponentů, finálně pak tvorbu reportů pro potřeby hodnocení
programů a dalších analytických služeb TA ČR.

1.1. Účel a cíle Studie proveditelnosti
Hlavním účelem Studie proveditelnosti je ověření možností pro implementaci
modelu k hodnocení nepřímých dopadů VaVaI na základě principů modelu
StarMetricsTM. Jinými slovy, účelem této studie je technicky a procesně vyhodnotit
realizační schopnost TA ČR k aplikaci postupů, způsobů zpracování dat a textů na

1

Studie proveditelnosti (Feasibility study): metodická příručka

Strana 8/54

základě přenosu principů, způsobů zpracování dat a textů z fungování amerického
systému StarMetricsTM do prostředí České republiky.
StarMetricsTM je komplexní metoda k hodnocení výzkumných programů, návratnosti
investic, sociálních efektů a dopadů atd. veřejně financovaného VaVaI. Uplatňuje ho
konsorcium výzkumných ústavů ve Spojených státech amerických za účelem měření
návratnosti investic, dopadu a sociálního efektu VaVaI. Zjednodušeně řečeno tento
systém vychází ze zjišťování všech existujících vztahů mezi subjekty a osobami
podílejícími se na realizaci projektu a celé škály zdrojů informací a dat (projekty,
publikace, patenty apod.). Základní podmínkou pro uplatnění této metody je dostatečný
počet dat, nejlépe individualizovaných, tj. včetně osobních údajů subjektů
a výzkumníků. Principy fungování tohoto přístupu jsou detailněji popsány
v následujících kapitolách.
Samotný vznik této komplexní metody a institucionálního zabezpečení StarMetrics TM
byl v České republice vyvolán požadavkem spolehlivého a objektivního hodnocení
investic do VaVaI a zájmem více investovat do VaVaI z veřejných zdrojů. Snaha
o hodnocení nepřímých dopadů realizace VaVaI pro společnost je klíčová pro lepší
směřování podpory VaVaI z veřejných prostředků. Tento přístup vychází z konceptu
Evidence Based Policy, jako základní metody zdůvodňování a tvorby podkladů pro
nastavení podpor VaVaI.
Hlavním cílem této studie je:
1) Zhodnotit možnosti aplikace principů modelu StarMetricsTM podmínkách České
republiky.
2) Popsat efektivní variantu této aplikace.
3) Formulovat návrhy a doporučení pro další období vycházející z omezení při
realizaci.
Dílčím cílem studie je poskytnout podklady pro implementaci nového analytického
servisu v TA ČR založeného na Evidence Based Policy a ověřování v praxi. Současně je
studie základem pro vytvoření standardů pro práci s daty a východiskem pro nastavení
pravidel pro potřeby analytických služeb TA ČR.
Z hlediska uživatele by tato studie měla poskytnout komplexní, shrnující popis a náhled
na možnosti využití zkušeností se zpracováním dat a textů na základě principů modelu
StarMetricsTM v prostředí České republiky. K realizaci tohoto záměru bylo využito
moderních matematických metod včetně pokročilých metod počítačové lingvistiky
(shlukovou analýzu, která umožňuje odhalit případné duplicity nebo značné vzájemné
překryvy v projektových dokumentacích).
Ve Studii proveditelnosti jsou popsána východiska modelu StarMetricsTM a jsou
zhodnoceny možnosti aplikace principů tohoto modelu v podmínkách České republiky.
Dále jsou definovány varianty možností při aplikaci metod k hodnocení dopadů VaVaI.
Tyto varianty jsou zhodnoceny a je popsána efektivní varianta, která rovněž byla
realizována. Na závěr jsou definována rizika při realizaci efektivní varianty, způsoby
jejich ošetření a možnosti minimalizace. Na základě tohoto zhodnocení jsou
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formulovány návrhy a doporučení pro možnosti pokračování v aplikaci principů
modelu StarMetricsTM v podmínkách České republiky.
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2. Aplikace principů StarMetricsTM v České republice
V úvodní části této kapitoly je krátce popsán historický zájem TA ČR o systém a principy
uplatnění StarMetricsTM. Tato studie nepřímo navazuje na předešlé úsilí o automatizaci
analýz a aktualizaci datových zdrojů. To ve výsledku přinese úsporu práce a potenciál
vytvářet analýzy, které byly dříve z časových důvodů nemožné.
Dále jsou v této kapitole diskutována východiska a vzor, jímž je StarMetrics TM ve
Spojených Státech. V další části se kapitola zabývá reálnými možnostmi převedení
takového systému do českých podmínek a jejich následovnou realizací. V rámci studie
byly navrženy okruhy, jejichž realizace bude ověřena. V poslední části je vyčíslena
úspora s dopadem na státní rozpočet České republiky v případě provedení plné verze
systému StarMetricsTM.

2.1. Kontext vývoje myšlenky StarMetricsTM
TA ČR se již v roce 2012 zajímala o využití a výsledky amerického modelu
StarMetricsTM, který novým způsobem zpracovává, konsoliduje a vyhodnocuje data
o VaVaI. Základními výstupy StarMetricsTM jsou:







popis výzkumných investic,
popis výzkumné spolupráce,
popis průběžných ekonomických nákladů,
výsledky výzkumných aktivit,
popis ekonomického výsledku výzkumné aktivity,
popis výsledků výzkumu.

TA ČR komunikovala s tvůrci systému2 a hodnotila možnosti replikace metod a modelu
v České republice a to za podmínek stávajícího stavu a možností získání zdrojových dat.
Další aktivitou směřující k využití principů podobných StarMetricsTM bylo vypsání
výzkumné potřeby s názvem Efektivní vyhledávání potenciálních duplicit v návrzích
projektů, inovativního způsobu zpracování dat o VaVaI, která by dodávala podklady pro
hodnocení potenciálních duplicit projektů. Výzkumná potřeba byla předložena do
Programu BETA.3 Výzkumná potřeba byla zrušena po dodání 1. fáze návrhů řešení.
TA ČR se modelem StarMetricsTM inspirovala a vytyčila si cíl vystavět na těchto
metodách nástroje, které budou automatizovaným způsobem zpracovávat data
a texty, poskytovat podklady pro odhalování potenciálních duplicit projektů na
národní úrovni, doporučovat oponenty na základě jejich expertních znalostí
a poskytovat podklady pro zjištění nejpodobnějších projektů. Jedná se tedy
o jednu stěžejní část této komplexní metody, relativně samostatnou, která je

Zakladatelkou systému StarMetricsTM (viz https://www.starmetrics.nih.gov/) je paní Julia Lane (viz
http://www.julialane.org/).
2

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy
BETA schválený usnesením vlády č. 54 ze dne 19. ledna 2011 revidovaný usnesením vlády č. 75 ze dne
30. ledna 2013
3
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zaměřena na aktuální požadavky hodnocení v oblasti VaVal. Je dlouhodobým
cílem TA ČR, aby došlo k rozpracování této metody a principů hodnocení podpory
VaVal. Záměrem je v budoucnu aplikovat tuto metodu v TA ČR v co
nejkomplexnější podobě. Pojetí této studie je širší a zahrnuje více pohledů na
tento systém.

2.2. Východiska StarMetricsTM ve Spojených státech amerických
StarMetricsTM (z angl. Science and Technology for America's Reinvestment: Measuring
the Effect of Research on Innovation, Competitiveness and Science) je konsorcium
veřejných a soukromých výzkumných institucí založené v roce 2012. Tato instituce
vznikla za účelem vyhodnocení návratnosti dopadu a sociálního efektu veřejných
investic do VaVaI. Sběr a získávání dat bylo uzpůsobeno tomuto účelu.
Při vzniku byl StarMetricsTM rozdělen do dvou fází. V první fázi bylo StarMetricsTM
uloženo vyhodnocení pokrizové veřejné intervenční politiky v oblasti zaměstnanosti.
Pro splnění tohoto úkolu StarMetricsTM shlukuje data vztahující se k zaměstnanosti
spojené s činností ARRA (z angl. American Recovery and Reinvestment Act)
a základního rozpočtu pro výzkum. StarMetricsTM používá údaje jako např. počet
odpracovaných hodin. Tato veličina byla přepočítána na ekvivalent plných úvazků (Full
Time Equivalent). V druhé fázi se StarMetricsTM zaměřil na vývoj měření dopadu
investic do výzkumu a experimentálního vývoje ve Spojených státech amerických.
Z toho důvodu byl vytvořen propracovaný systém měření, který odpovídá na mnoho
předtím nezodpovězených otázek. Vyhodnocení výsledků a návratnosti investic vychází
z centrální logiky, že výzkum provádí výzkumníci, a proto je třeba především hodnotit
dovednosti a odvedenou práci výzkumných pracovníků. I přesto, že v centru stojí osoba,
je metoda StarMetricsTM schopná vyhodnotit i dopad podpory VaVaI na hrubý domácí
produkt, zvýšení zaměstnanosti nebo nové trendy VaVaI.
StarMetricsTM se zaměřuje na následujících 5 klíčových bodů:


Vědecké znalosti

Pro hodnocení dopadu federálních investic byla zvolena strategie zaměřující se na
jednotlivé výzkumné pracovníky. Databáze je strukturovaná tak, aby konkrétní datové
údaje bylo možné přiřadit ke konkrétní osobě. Mezi sbírané údaje patří výzkumné
zkušenosti, současný výzkum, úspěchy na vědeckém poli, kapacita (kolik v současnosti
má konkrétní osoba Full Time Equivalent). Nadále jsou na databázi napojeny informace
z externích zdrojů, které jsou automaticky aktualizovány. Jedná se především o patenty,
finanční data, publikace, citace, zaměstnanost, informace z národní organizace pro
výzkum (z angl. National Science Fundation), informace z Agentury ochrany životního
prostředí (z angl. Environmental Protect Agency) a informace z oblasti energetiky
(z angl. Department of Energy). Databáze obsahuje i vyšší analytickou vrstvu. Na
základě těchto dat je možné provádět shlukovou analýzu pomocí přístupu Topic
Modelling, který vytvoří příslušné štítky pro každý shluk. To umožňuje sledovat
multidisciplinaritu výzkumu, duplicity, nebo umožňuje sloužit jako podklad pro
doporučení na vědeckou spolupráci. Údaje obsažené v databázi StarMetricsTM umožňují
hodnotit výkony jednotlivých výzkumných pracovníků v několika rozměrech: Za prvé
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vůči počtu napsaných článků, spoluautorství, citačnímu kvocientu a indexů založených
na bibliografii. Za druhé výkon osob vůči jejich kapacitě (počtu Full Time Equivalent)
a financí alokovaných na jejich výzkum vůči článkům, patentům atp. Za třetí je možné
identifikovat klíčové osoby, které se podílely na přelomovém výzkumu. Na výzkum je
pohlíženo jako na dlouhodobou kontinuální aktivitu obsahující důležité milníky. Zde se
výzkum buď větví, nebo dospěl do následující fáze (např. ze základního do
aplikovaného výzkumu). Výzkumné aktivity vyústí buď v tržní uplatnění, nebo ve slepé
rameno. Díky podobnému sledování je možné určit veřejné náklady za konkrétní
vynález.


Dopad investic na ekonomický vývoj

Cílem tohoto okruhu je měřit návratnost a efektivitu výzkumu. V závislosti na nedávný
vznik StarMetricsTM odpovídají cíle hodnocení zmíněným fázím. V krátkodobém výhledu
StarMetricsTM hodnotí zaměstnanost v důsledku veřejné podpory výzkumu a vývoje.
V dlouhodobém výhledu jsou vůči nákladům hodnoceny výstupy (patenty, články
a start-upy).
Pokročilé hodnocení návratnosti výzkumu probíhá pomocí vývojového stromu. Velký
důraz na sledování návaznosti výzkumu a vývoje poskytuje možnost identifikace
nákladů základního i aplikovaného výzkumu na jednotlivý komercializovaný produkt,
jako např. lék proti revma, nebo iPhone. Poté je sečtena celková částka tržeb z dané
produktové řady, která vznikla v důsledku příslušného základního a aplikovaného
výzkumu.
StarMetricsTM ve Spojených státech amerických také sleduje zdroj financování. Je nutné,
aby pro konkrétní produktovou řadu a mapu vynálezů bylo možné určit, z jaké části se
podílely soukromé a veřejné zdroje. Ke konkrétní produktové větvi jsou rovněž
sledovány a následovně přiloženy měkké informace o změně regulace, vynálezu
průlomové částice, nebo výrazném přelomu ve výzkumu.
Z koncepčního hlediska je systém výsledků, zdrojů a informací popsán na následujícím
obrázku. Je nutné zmínit, že v systému fungují jak finanční data o podpoře, tak finanční
data daňová.


Zaměstnanost (mobilita studentů a zaměstnanost)

Jak bylo naznačeno ve fázi 1, StarMetricsTM má velkou znalost v oblasti měření
zaměstnanosti. Tuto znalost využívá i v případě vědeckého prostředí. V důsledku toho
jsou pro podkladové analýzy k dispozici pracovní vytížení jednotlivých výzkumných
pracovníků vůči konkrétnímu projektu.


Sociální dopady (zdraví a prostředí)

Je sbírána široká paleta dat, která je podrobena shlukové analýze. Formou topic
modelling jsou na základě velkého množství dat – názvů projektů, vygenerovány názvy
podle nastavené hrubosti. Ta pomáhá ve vyhodnocení nových trendů (vyplývajících
z vygenerovaných názvů) a poskytuje podklad pro případné spojení dvou aktivit, které
jsou velmi podobné a probíhají nezávisle na sobě.
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Realizace:
Podkladová data jsou uložena v jedné databázi. Tato data je možná filtrovat
a exportovat pro statistické vyhodnocení (Stata, R, SAS, Gretl4), nebo využít jako
předmět vztahové analýzy (GraphML). Nejdůležitějším předpokladem je tedy schopnost
opatření si dat v požadované podobě tak, aby bylo možné data propojovat
a vyhodnocovat. Správný typ uložení dat umožňuje i složité sémantické analýzy pro
vyhledávání slovních spojení v různých zdrojích.
Obrázek 1: Prezentační a analytická vrstva patentové databáze US

2.3. Možnosti StarMetricsTM v České republice
Cílem zhodnocení možností aplikace principů StarMetricsTM v podmínkách České
republiky bylo zhodnotit původní požadavky na StarMetricsTM v České republice
s reálnými možnostmi této aplikace.
V následujícím textu jsou v tematických bodech uvedeny původní představy
o možnostech využití aplikovaného systému StarMetricsTM v České republice. Následně
jsou srovnány s reálnými možnostmi aplikace v České republice a se základními
charakteristikami StarMetricsTM ve Spojených státech amerických.
1) Analýza podpory VaVaI
První požadavek byl shluknutí a uspořádání velkého množství relevantních dat
umožňující podrobné analýzy. Na základě těchto dat by mělo být možné vyhodnotit
a analyzovat potřebu České republiky v oblasti VaVaI. Stejně tak je na základě sbíraných
dat nutné identifikovat silné a slabé stránky VaVaI prostředí, aby TA ČR mohla činit
rozhodnutí založená na mnohorozměrných faktických údajích. Rámec, který bude
4

Jde o názvy statistických softwarů
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kompletně popisovat výsledky podpory VaVaI, musí respektovat fakt, že VaVaI je
z pohledu podniku dlouhodobá záležitost. Obecně výzkumné projekty trvají přibližně tři
roky a další tři až čtyři roky trvá zavedení výzkumu do výroby a proces uvádění
výrobku nebo služby na trh. Proto je nutné plánovat již v současnosti, jaká data bude
potřeba sbírat a vyhodnocovat za sedm let. Pro tento účel jsou v současnosti sbírána
data o subjektech, projektech a výsledcích projektu. Tato data je již nyní možné
podrobit detailním analýzám.
2) Výzkumné aktivity
Z hlediska možností v prostředí České republiky je důležité analyzovat realizovatelnost
sledování výzkumných aktivit. Klíčovým bodem je vyhodnocení jejich efektivnosti
a relevance. Z toho důvodu by měl být sledován celý proces výzkumu. V americkém
pojetí StarMetricsTM je možné sledovat jednu vývojovou větev. Tento přístup je nejblíže
k vyhodnocení návratnosti a účelnosti VaVaI. Kromě stromu VaVaI aktivit je nutné
dokumentovat možnost využití výsledků v praxi.
3) Výzkumníci
Páteří výzkumu jsou osoby věnující se výzkumným aktivitám. Z toho důvodu je vhodné
tyto osoby sledovat a hodnotit jejich výkony a potřebné náklady. Získané informace
umožňují (ve Spojených státech amerických) vyhodnotit, který výzkumník je nejlepší
v konkrétní metrice, a je zároveň možné vytvářet popisné statistiky jako např. síťový
graf výzkumných pracovníků. Díky tomu je možné identifikovat například jejich
propojenost. V důsledku tohoto mapování výzkumných pracovníků bude možné určit,
zda pracovníci hodnotící projekty k podpoře (oponenti) oborově odpovídají potřebám
TA ČR.
4) Export dat pro vizualizaci a analýzy
Pomocí zmíněných dat týkající se subjektů, projektů, osob, výsledků a výzkumných
aktivit, je možné tvořit automatizované grafy, vizualizace anebo sítě. Na základě těchto
dat je také možné automatizovaně provádět například kontrafaktuální analýzy.
5) Síťování osob
Na základě interních dat TA ČR je možné automatizovaně provádět vyhledávání
oponentů a vyhodnocování podjatosti. Oponenti budou doporučováni na základě jejich
expertních znalostí. Toto automatizované přiřazování by mohlo sloužit jako doporučení
při reálném procesu výběru. Kromě samotného párování oponenta a projektu může
z této aktivity vyplynout, zda se populace oponentů oborově shoduje s populací oborů
projektů. Finálně při existenci podrobných informacích o jednotlivých osobách bude
možné hodnotit potenciální podjatost oponenta. Jednalo by se o jakési doporučení, proč
by konkrétní oponent neměl hodnotit daný projekt.
6) Vyhledávání potenciálních duplicit
Cílem vyhledávání duplicit je zamezení dvojího financování z veřejných rozpočtů.
Pomocí této metody lze identifikovat návaznost projektů nebo doporučit vhodné
partnery pro spolupráci. Toho je možné dosáhnout pomocí moderních matematických
metod a pokročilých metod počítačové lingvistiky (shluková analýza).
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2.4. Ověření realizace StarMetricsTM v České republice
Komplexní metoda StarMetricsTM k hodnocení výzkumných programů inspirovala
TA ČR ke zpracování nových analytických metod jako jednoho z prostředků ke
spravedlivému a objektivnímu hodnocení podpor realizovaných v rámci České
republice, potažmo TA ČR. Z toho důvodu je v této kapitole zhodnocena realizovatelnost
konkrétních oblastí, které jsou naznačeny v předcházejících částech.
1) Analýza podpory VaVaI
Veřejná i neveřejná data popisující VaVaI prostředí v České republice jsou velmi
obsáhlá. Po obsahové stránce je možné je dělit na data makroekonomická, sektorová
a primární. Primární data jsou neveřejné finanční i nefinanční údaje o podnicích. TA ČR
s podniky soustavně vyjednává a společná dohoda určuje, jaké údaje podpořené
podniky TA ČR poskytnou. Pro komplexní analýzy je však zapotřebí do datového skladu
zahrnout a napárovat data i ze všech ostatních dostupných zdrojů. Datové položky je
nutné převést z původní podoby do formátu vhodného pro import do datového skladu.
V rámci ověření realizovatelnosti záměru byla obdržená data upravena do požadované
struktury a formátu. Na obecné úrovni lze konstatovat, že je realizovatelnost této
aktivity uskutečnitelná. Z hlediska obsahové úrovně je však nutné zajistit
příslušné informace a data. Toho může TA ČR dosáhnout buď vlastním sběrem, nebo
získáním daných dat od subjektů, které je vlastní. Podoba některých dat neumožňuje
jejich propojení v datové základně, avšak z technického hlediska je tvorba datové
základy a párování dat pouze záležitostí dostatečné pracovní síly. Aktuálně TA ČR
plánuje zřízení pracoviště státní statistické služby. Ač nebude možné zahrnout získaná
individualizovaná data z Českého statistického úřadu do datové základny, může
pověřený pracovník poskytnout k analýzám shluknuté údaje na základě individuálních
dat.
Pro ověření komplexnosti dat a identifikaci dat chybějících byla vytvořena
konsolidovaná datová základna s pracovním názvem DAFOS. V průběhu realizace
projektu bylo nutné zhodnotit požadavky na strukturu dat a jejich využitelnost
a zmapovat existující informační a datové zdroje a legislativní rámec. Následně byly
původní požadavky na strukturu dat a datové zdroje revidovány a doplněny a byla
pilotně testována relevance dat. Datová základna také představuje bázi pro účelové
využívání dat “na výstupu”, tj. pro využívání dat jako podkladu pro různé analýzy
a reporty.
V následujícím textu jsou uvedeny testované datové zdroje. Relevantní data pochází jak
z interních, tak i z externích zdrojů TA ČR. Mezi interní data se řadí Informační systém
Patriot a Informační systém Beta. V Informačním systému Patriot se nachází podrobné
údaje o projektech, podpořených projektech a subjektech a RIV5 výsledcích týkající se
ostatních programů TA ČR. Z externích zdrojů jsou data čerpána z Magnus databáze
(bisnode). V této databázi jsou uvedeny finanční údaje pro konkrétní podniky za
konkrétní rok, právní skutečnosti, počet zaměstnanců, relevantní osoby (orgány

5

Rejstřík informací o výsledcích VaVaI (https://www.rvvi.cz/riv)
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společnosti, majitelé) a další údaje. Následně je možné využít databáze v Informačním
systému výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále IS VAV) a patentové
databáze PATSTAT. Databáze IS VAV se skládá z několika dílčích databází: CEA; CEZ;
RIV; CEP; VES6. V ní jsou obsaženy všechny relevantní údaje týkající se podpory VaVaI
v národním měřítku. Databáze PATSTAT obsahuje celosvětový výčet přihlášek patentů.
Časový rozsah databáze je enormní (první patentové přihlášky z 18. stol.). V ní jsou
obsaženy všechny patentové přihlášky ze Spojených států amerických, Japonska
a Evropské unie. Pro účely tohoto materiálu byla využita národní data od roku 1991
(1991, Československá; 1992 - 2003 České Republiky) a veškerá evropská data od roku
2004 až do současnosti. Datové zdroje označené NTK7 obsahují souhrn šedé literatury,
potenciálně celosvětově. Z důvodu náročnosti extrakce textu v jednoduché podobě není
v současnosti datový zdroj v DAFOS zahrnut. Databáze CORDIS (z angl. Community
Research and Development Information Servis) je veřejný repozitář a portál pro
informace o výzkumných projektech financovaných Evropskou unií. Tento datový zdroj
byl zatím používán ad hoc a není v DAFOS zahrnut.
Přehledné shrnutí zmíněných datových zdrojů:









Informační systém PATRIOT: Subjekty, Projekty, Osoby.
Informační systém BETA: Subjekty, Projekty, Osoby.
Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací: Dotace,
náklady všech VaVaI projektů, řešitelé (tvůrci).
Databáze MAGNUS: Dodatečné údaje na podniky, finanční údaje, CZ-NACE8.
Databáze PATSTAT: Údaje o přihláškách patentů a patentech.
Weby kateder: Údaje o externích oponentech, osoby.
NTK: Literatura a projekty.
CORDIS: Výzkumné projekty financované Evropskou unií.

2) Výzkumné aktivity
Pro zajištění sledování výzkumných aktivit je nutné disponovat informacemi
o provázanosti projektů na národní úrovni. Provázanost projektů lze zajistit dvěma
způsoby.
a) Nepřímo na základě ověřování potenciálních duplicit. Vyhledávání provázaností
nelze automatizovat.
b) Sledování provázanosti projektů pomocí výsledků. V projektu by bylo uvedeno
jakých předchozích výsledků a znalostí bylo použito. Tímto by byly zajištěny
základní informace o návaznostech a na základě získaných informací lze
budovat “vynálezové mapy”.

CEA = Centrální evidence aktivit VaVaI; CEZ = Centrální evidence výzkumných záměrů; RIV = Rejstřík
informací o výsledcích VaVaI; CEP = Centrální evidence projektů VaVaI; VES = Evidence veřejných soutěží
ve VaVaI
6

7
8

Odkazuje na Národní Technickou Knihovnu

Klasifikace ekonomických činností
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Informace o provázanosti projektů již TA ČR systematicky získává. K těmto informacím
je ještě nutné získat tržby podniku v důsledku výsledků veřejných programů. Inovativní
ekonomie popisuje finanční a podnikový dopad výzkumu a experimentálního vývoje
následovně: „v důsledku úspěšného výzkumu a experimentálního vývoje vzniká buď
výrazná úspora, nebo nový trh”.
Finanční vyhodnocení úspory v důsledku veřejných projektů výzkumu
a experimentálního vývoje je problematické, a to především z následujících důvodů.
1) V účetnictví nejsou rozděleny tržby podle produktu.
2) Vynalezená součástka nebo proces může být pouze částí jednoho produktu nebo
celého procesu, a proto není možné zjistit přesný finanční přínos.
3) Podniky pro své finanční fungování používají buď:
a) kontroling se zaměřením na jednotkovou cenu, do které se promítá kromě
výzkumu velké množství dalších faktorů, nebo
b) v rámci technického řízení počítají vyexpedované výrobky pomocí
nefinančních metrik (např. kg).
Z těchto důvodu je identifikace finančního přínosu úspory obtížně hodnotitelná na
celostátní úrovni. Přesto bývají podniky na daný finální údaj dotazovány. Lze pouze
předpokládat, že ve většině případů jsou uvedené údaje ne zcela přesné.
Hodnocení finančního dopadu vzniku nového trhu v důsledku veřejné podpory VaVaI je
reálnější. Při vzniku převratného produktu (např. nový lék, smartphone, elektromobil,
supersonické dopravní letadlo) je již poměrně jednoduché identifikovat oblasti, ve
kterých se daný produkt nebo lék využívá. Následně je nutné zavést statistiky nového
trhu (např. tržby za smartphony). Na základě vedených stromů výzkumu lze
identifikovat náklady za výzkum, který předcházel danému vynálezu. Z těchto údajů je
již možné počítat návratnost veřejného (a přes adicionalitu i soukromého) výzkumu
a experimentálního vývoje. Další možný přístup je identifikovat veškeré start-up9
a spin-offy10, které v důsledku veřejné podpory VaVaI vznikly. Tyto metriky jsou již
v TA ČR sledovány.
Z důvodu zmíněných změn vyžaduje realizace sledování výzkumných aktivit ve
značném rozsahu strukturální změny v monitoringu. Zdá se, že kompletní řešení
ve finančním rozlišení, tedy kolik finančních prostředků bylo vynaloženo na
určitý řetězec výzkumných aktivit, dosud není pomocí DAFOS nebo podobných
nadstaveb možné. Nicméně existuje přehled o tom, jaké výzkumné aktivity se
realizují a kdo je realizuje. Další metodou pro vyčíslení a popis efektu je

9

Start-up je podnikatelský subjekt, typicky popsán jako nově založená či začínající společnost a rychle se
vyvíjející a měnící společnost (https://cs.wikipedia.org/wiki/Startup)
Spin-off firmou se rozumí právnická osoba založená za účelem komercializace poznatku
vložením/převodem práv k poznatku do takové právnické osoby (metodika V projektu Efektivní transfer
znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS))
10
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kontrafaktuální analýza. V případě pokračování zažitého monitoringu je možné
použít DAFOS jako datový sklad s podklady pro tuto metodu.
Finanční návratnost veřejných intervencí je také možné hodnotit pomocí
kontrafaktuální analýzy. Její provedení bylo realizováno rovněž v KA 3. V této
souvislosti vznikla i podrobná metodika popisující postup analýzy a její datové
požadavky. Na základě zjištění v KA 3 lze konstatovat, že je možné datovou základnu
uzpůsobit, aby automatizovaně exportovala vhodná data pro kontrafaktuální analýzu.
V případě této analýzy je ignorována návaznost projektů a hodnoceny jsou účetní
výsledky podniků. Výsledný kontrafaktuál je rozdílem podniků, které podporu
obdržely a přiřazených (co nejpodobnějších) podniků, které podporu neobdržely.
Při dostupných datech lze určit:
1) Nárůst hrubého domácího produktu v důsledku podpory.
2) Nárůst výdajů na výzkum a experimentální vývoj v důsledku podpory.
3) Nárůst zaměstnanosti v důsledku podpory.
4) Nárůst konkurenceschopnosti v důsledku podpory.
Na základě získaných dat bylo možné zajistit pouze výsledky 4) okruhu. TA ČR však
systematicky pracuje na rozšiřování a zkvalitňování své datové základny.
S dostatečnými daty v DAFOS a se zajištěním exportu v požadované podobě, je
možné automatizovaně provozovat kontrafaktuální analýzu odpovídající na
všechny čtyři zmíněné okruhy.
3) Výzkumníci
Ověření realizovatelnosti tohoto aspektu vycházelo z veřejných a interních datových
zdrojů osob. V mnoha případech nebylo možné sjednotit data podle osoby z důvodu
absence jednoznačného ukazatele (např. rodné číslo, specifický kód osoby apod.).
Datová struktura tedy neumožňuje jistou identifikaci osob, a pokud je někde jedna
osoba uvedena dvakrát, bude obsažena ve dvou záznamech. Navíc získávání osobních
údajů bez svolení jednotlivce porušuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, v platném znění. To legálně zamezuje sestavení databáze
se všemi náležitými údaji na jednotlivce bez jejich svolení. Údaje o výši úvazků
v projektech nejsou kompletní, a pokud ano, lze je těžko transformovat do použitelné
struktury. Řešení je stále ve vývoji. Existují dva možné přístupy jak začít sledovat
kapacitu výzkumníků:
a) vykazování počtu hodin v projektu,
b) vykazování míry pracovního úvazku (0-1).
V obou případech je možné poskytnuté údaje převést na počet Full Time Equivalent
výzkumníků, případně na finanční prostředky. Kromě odpracovaných hodin bývá
hodnocena i významnost výzkumníka. Indikátorem pro tento rozměr bývá citační index.
Ke konkrétním výzkumníkům je možné tento rozměr získat na základě memoranda
o spolupráci. Dalším sledovaným rozměrem jsou zahraniční stáže studentů a sledování
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zahraničních výzkumníků. Zjišťování této veličiny probíhá ad hoc s relevancí vůči
konkrétnímu programu.
Realizace tohoto aspektu vyžaduje sledování konkrétních veličin a v určitých
případech i změny ve smlouvách (např. Informační systém Patriot) anebo úpravě
legislativy. V důsledku těchto požadavků jsou nutné strukturální změny sběru
dat. Je možné vytvořit seznam významných osob sloužící jako kontaktní databáze.
4) Export dat pro vizualizaci a analýzy
Na základě dat obsažených v datové základně je možné vytvářet vizualizace a výpočty.
Pomocí exportu dat z datové základny lze vytvořit neautomatizovanou vizualizaci. Pro
její automatizaci je nutné zajistit exportování dat v přesné podobně a následné
naprogramování postupů, které tuto analýzu anebo vizualizaci provedou. Tato
fukcionalita prezentační vrstvy je realizovatelná. Byl vytvořen zatím předběžný
nástroj na vizualizaci a prezentaci dat.
5) Síťování osob a doporučování oponentů
Na základě informací uvedených v interních datových zdrojích TA ČR lze vyhodnocovat
“podobnost” odborníka s konkrétním návrhem projektu. K tomu slouží program
napsaný v R (RStudio)11, který umí na základě textu návrhu projektu přiřadit
nejvhodnějšího oponenta12. Do budoucna bude možné tento proces automatizovat.
Automaticky aktualizovaná datová základna bude nastavena tak, aby byla mimo jiné
schopna exportovat data v požadované podobě pro program (v RStudio), který na
exportovaných datech provede náležité výpočty a vizualizace. Automatizovaný systém
doporučování oponentů k posuzovaným programům vyžaduje, stejně jako
u posuzovaných projektů, kompletní informace o oponentech, tzn. jejich osobní údaje
a podrobný výčet odborných kvalit. K nim patří obor činnosti, kvalifikace, vzdělání,
stupeň odbornosti, vědecká ocenění, publikace, patenty, zahraniční zkušenosti, praxe
doma a v zahraničí, návaznost na příbuzné obory, jazykové schopnosti, dosavadní
hodnocení posuzovaných programů, zaměstnaní, účast ve vědeckých radách
výzkumných institucí a organizací aj. Záměr síťování osob je závislý od
podkladových dat. Pomocí části již získaných podkladových dat bylo ověřeno, že
výpočty poskytují relevantní výsledky v podobě síťových diagramů
(vyjádřitelných v maticové podobě). Tento aspekt DAFOS je tedy realizovatelný.
To pak následně, obdobně jako u duplicit programů, umožňuje:



vyhledání nejvhodnějšího odborníka z hlediska jeho odborných kvalit
a schopností,
vyhledání nejvhodnějšího odborníka v úzce specializované oblasti a současně
odborníka s přesahem do několika oborů,

R a RStudio je veřejně a zdarma přístupný software pro zpracování a vyhodnocení velkého množství dat
(statistické, ekonometrické, matematické).
11

12

Navrhuje zda má být projekt podpořen formou hodnocení projektu v bodovém rozmezí 0-100.
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vztah odborníka jako oponenta projektu k jiným projektům, organizacím,
institucím a osobám, aby bylo možno předejít podjatosti či střetu zájmů,
optimalizovat vytíženost odborníka u hodnocených projektů, jeho případnou
nahraditelnost/zastupitelnost.

6) Odhalení potenciálních duplicit a podobností
K úspěšné realizaci aplikace principů StarMetricsTM v podmínkách České republiky je
zapotřebí mít pro odhalování potenciálních duplicit a velkých překryvů v projektech
následující informace a data:
 standardizovaný popis hlavních charakteristik projektu a jeho etap,
 název, smysl a zaměření projektu,
 jaké služby, případně produkty, budou díky projektu poskytovány a jaký
problém řeší,
 kdo je investorem, resp. vlastníkem či provozovatelem projektu, a kdo bude
potenciálním uživatelem projektu,
 jaká je kapacita (velikost) projektu a jeho lokalizace,
 jakými etapami projekt prochází a čím jsou specifické,
 jak je řešeno variantní zpracování v rámci studie,
 ostatní významná specifika projektu.
Při zajištění výše zmíněných bodů je možné provádět pokročilé analýzy
matematické lingvistiky. Tento aspekt DAFOS je realizovatelný. To následně
umožňuje:





Matching subjektů, tj. propojení příjemce s potenciálním uživatelem, propojení 2
subjektů řešících stejné nebo podobné téma (i pokud o sobě nevědí).
Vztah výstupu s možnými uživateli výsledků programů, kteří o řešiteli nevědí.
Řešení obsahového propojení všech projektů z hlediska duplicity,
komplementarity a návaznosti.
Vyhledávání podobností a další propojování.

Poslední bod je důležitý zejména k identifikaci a případnému zamezení duplicit
a velkým obsahovým překryvům, tedy aby se zabránilo podpoře 2 či více projektů se
stejným nebo obsahově velmi podobným tématem a nedocházelo k plýtvání finančních
prostředků. Komplementární projekty jsou takové, které se navzájem podmiňují
a doplňují, ale zároveň též vylučují. To znamená, že zde nejde o duplicitu či překryv.
Stejně tak tomu je u projektů, jejichž výsledky na sebe navazují, tedy vyřešení jednoho
problému dává předpoklad k realizaci dalšího navazujícího projektu.
Odhalování potenciálních duplicit bylo testováno dvěma způsoby:
a) Vytvořením obsáhlé shlukové analýzy veškerých dostupných textových zdrojů.
b) Porovnáváním projektů z konkrétních programů pomocí pokročilé analýzy
podobnosti textu.
V obou případech bylo potvrzeno, že daný způsob je realizovatelný, pro absolutní
funkčnost, je však nezbytné jeho vyzkoušení a ověření při dalších hodnoceních.
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Tabulka 1: Shrnutí realizovatelnosti a porovnání StarMetricsTM se Spojenými
státy americkými
StarMetricsTM ve
Spojených státech
amerických

Realizovatelné TA ČR

Testováno

Analýza podpory VaVaI

ANO

ANO

ANO

Výzkumné aktivity

ANO

Ano, s problémy

NE

Výzkumníci

ANO

Ano, s problémy

ANO

Export dat, vizualizace

ANO

ANO

ANO

Síťování osob

ANO

Omezeně

ANO

Duplicity

ANO

Omezeně

ANO

Podkapitola Ověření realizace aplikace principů StarMetricsTM v České republice
ukazuje, že je možné podobný systém v podmínkách České republiky vytvořit.
Pokud je uvažováno s aplikací všech funkcí, které StarMetricsTM nabízí, je nutno
počítat s úpravou sběru dat. Tato skutečnost vynucuje dlouhodobé uvažování
a koncentrované úsilí na podrobnou redefinici obsahu sbíraných dat. To však nic
nemění na tom, že již v současné době je možné vytvářet sofistikované
a podrobné analýzy na základě již sbíraných dat. V souvislosti s koncentrací
těchto dat do DAFOS je také možné z těchto dat vytvářet vizualizace a reporty. Na
základě současných dat je však problematické popsat vyčerpávajícím způsobem
výzkumníky, jejich výkony a procesy vývoje a návratnost konkrétní vývojové
větve. Z hlediska síťování osob (oponentů) a vyhledávání duplicit je rozsah
podkladových dat pro účely TA ČR dostatečný.

2.5. Finanční dopad na státní rozpočet České republiky
Zásadním důvodem pro zavedení optimální varianty řešení je efektivní vynakládání
prostředků státního rozpočtu, jak je uvedeno např. v usnesení vlády č. 380 ze dne
25. května 2015, k návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum,
experimentální vývoj a inovace na rok 2016 s výhledem na léta 2017 a 2018. Tato
metodika a její pilotní ověření konkrétně přispívá k plnění bodu II., 1., c), kde, při
navýšení výdajů na VaVaI, vnímá TA ČR, jako hlavní poskytovatel podpory na
aplikovaný výzkum, spoluodpovědnost za úkol zpracovat a zavést principy hodnocení
aplikovaného výzkumu. Doslova se v usnesení uvádí, že Prostředky budou uvolněny na
základě zpracovaných principů hodnocení aplikovaného výzkumu a jsou přiměřeně
zohledněny ve střednědobém výhledu na roky 2017 a 2018. V tomto směru Studie
proveditelnosti zásadně přispívá ke způsobům hodnocení výzkumu, zejména
k dopadům státních intervencí v oblasti aplikovaného výzkumu a pomáhá naplňovat
jeden z dílčích úkolů vlády v oblasti podpory aplikovaného VaVaI.
Pro určení finančního dopadu vybraného postupu na ekonomiku České republiky by
bylo nutné měřit konkrétní indikátory, jako např. počet dotací rozdělených na znovu
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podané a duplicitní projekty. Finální výsledek by byl vyjádřen rozdílem v období před
zavedením systému a po jeho zavedení s dostatečným časovým odstupem. Protože tuto
veličinu není možné přesně a objektivně měřit (před zavedením systému), bude tato
kapitola obsahovat předběžný kvalifikovaný odhad z dostupných zdrojů dat.
V kvalifikovaném odhadu se vychází ze stávajících zkušeností, kdy aktéři podávají
duplicitní projekty, projekty velmi podobné či dokonce “falešné” (řešení již existuje, ale
není o tom záznam, firma si pod rouškou výzkumu zlevňuje výrobu). Pokud s jedním
projektem neuspějí, mohou ho přihlásit do jiného programu, často vyhlášeným jinou
složkou veřejné správy.
Ambice TA ČR ve vyhledávání duplicit je reálné posouzení. Pravděpodobně nedojde
k odhalení všech duplicit, zejména těch, kdy se nejedná o duplicitní projekt, ale o návrh
realizace aktivit, které již byly provedeny, ale neexistuje o nich veřejně dostupný
záznam. Efektivitu ve vyhledávání duplicit lze odhadnout po prvních třech letech plné
realizace na 80 % až 90 %.
V kvalifikovaném odhadu, o jakou ušetřenou částku se jedná při efektivním vyhledávání
duplicit, lze vycházet z několika zdrojů. Jedná se o údaje z tzv. šedé ekonomiky, o míře
korupce a korupčního jednání v České republice, o předražených zakázkách
a problémech při proplácení evropských dotací.
Podle údajů za rok 2014 činí roční ztráty v důsledku existence tzv. šedé ekonomiky
cca 600 mld. Kč, předražených zakázek 250 mld. Kč (zdroj: VISA13). Z celkového ročního
hrubého domácího produktu České republiky činí výše zmíněné roční ztráty téměř 20
%. Při aplikaci celkových ztrát jen na oblast VaVaI lze usuzovat, že míra ztrát bude nižší
než v jiných oblastech České republiky (např. stavebnictví) a lze ji odhadnout na 5 - 10
%.
Za předpokladu, že TA ČR ročně rozdělí cca 2,765 mld. Kč a uznání existence 5 - 8 %
duplicit, vzájemně podobných a “falešných” projektů se jedná o částku cca 200 mil. Kč.
A je-li vzata v úvahu efektivitu na počátku realizace projektu (tj. 80 %), činí celková
úspora TA ČR po zavedení projektu cca 160 mil. Kč ročně. Pochopitelně je třeba od této
částky odečíst investiční náklady na zavedení principů modelu StarMetricsTM v České
republice.
Na základě realizace projektu, v němž byly aplikovány základní principy modelu
StarMetricsTM, a na základě kvalifikovaného odhadu vycházejícího z těchto zkušeností,
lze stanovit vstupní náklady zhruba na cca 30-40 mil. Kč. Tato částka zahrnuje jak
náklady na realizaci tohoto projektu (cca 3,2 mil. Kč), kdy byly aplikovány principy
modelu StarMetricsTM v omezené míře (viz kapitola obsahující kalkulaci nákladů), tak
hrubý odhad nákladů při navazující realizaci verze v plném rozsahu. Odhad ročních
nákladů na následný rozvoj do plné verze DAFOS po ukončení projektu je cca 6,5 mil. Kč
ročně. V horizontu maximálně pěti let, které by dle odhadů připadly na rozvoj plné
verze DAFOS, lze uvažovat o nákladech min. 32 mil. Kč. Náklady na následný provoz po

Studie Visa Europe: Elektronické platby jsou nejúčinnějším nástrojem v boji proti šedé
ekonomice. Dostupné z: http://bit.ly/2aMaZK2
13

Strana 23/54

realizaci plné verze, které vychází z odhadu potřebných expertních pracovních sil
k provozování celé agendy DAFOS pro zajištění výše popsané úspory jsou odhadovány
na 4-5 mil. Kč ročně. Tato částka celkových nákladů při realizaci v plné verzi
koresponduje s odhadem nákladů na plnou verzi v mezinárodní variantě řešení
prostřednictvím mezinárodního řešitelského týmu14.
Odhad úspory potvrzuje i druhý zdroj informací, jimž je studie Transparency
International o korupci ve veřejném sektoru v České republice a jejich důsledcích15.
Studie uvádí 15 % míru korupce ve veřejném sektoru, s úmyslem získání nějaké veřejné
služby či výhody k jejímu získání. Při odhadu, že zhruba v polovině případů se jedná
o úmyslné jednání, docházíme v oblasti VaVaI asi k 7,5 % ztrátám. TA ČR rozděluje
ročně zmíněné cca 3 mld. Kč a úspora 7,5 % tedy opět dává částku cca 150 mil. Kč.
TA ČR cíleně koná proti tomu, aby se při rozhodovacích procesech o podpoře
uplatňovalo korupční a nekorektní jednání. Za tímto účelem hledá a analyzuje TA ČR
vhodné nástroje popisované právě v tomto dokumentu.
Kromě toho bude TA ČR, po uplynutí časového úseku od ukončení aplikace
podpořených projektů v praxi, schopna kvalifikovaného odhadu dopadů státní podpory
aplikovaného VaVaI realizovaného v TA ČR na efektivitu realizovaných projektů,
resp. na ekonomiku České republiky.
Mimo finančních úspor bude mít zavedení StarMetricsTM v TA ČR přínos ve zvýšení
úrovně analytické práce TA ČR, zvýší se její prestiž a kvalifikace jejích pracovníků
k TA ČR. Podpora VaVaI bude mít efektivnější a spravedlivější charakter, což se projeví
pozitivně též u samotných žadatelů o podporu.
Závěrem k úspoře prostředků s dopadem na státní rozpočet při realizaci DAFOS
v plném rozsahu s funkcionalitami obdobnými systému StarMetricsTM lze
konstatovat, že kvalifikované odhady vypovídají o částce min. 150 mil. Kč ročně
při jednorázovém nákladu na zavedení 30-40 mil. Kč v průběhu max. pěti let
a následných ročních nákladech na fungování celé agendy 4-5 mil. Kč. Zde je
uvedena spodní hranice možných úspor a to jak z důvodu reálnosti a střízlivé
kalkulace, tak z důvodu reálně očekávaných výsledků.

Ohledně získání přesnější kalkulace nákladů na kompletní zavedení principů modelu StarMetrics TM byli
kontaktováni realizátoři ze Spojených států amerických, nicméně konkrétnější kalkulaci se nepodařilo
získat.
14
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3. Možnosti řešení StarMetricsTM
Účelem této kapitoly je ukázat na možnou variantnost řešení, tedy jaké možnosti
existují pro realizaci aplikace principů systému StarMetricsTM podmínkách České
republiky. Následně jsou popsány etapy navrhované varianty řešení a je naznačeno,
jaké jsou rozdíly předkládané varianty řešení od situace, kdy by projekt nebyl
realizován.

3.1. Variantní řešení
Záměr vytvořit základnu dat pro analytické účely vycházející ze StarMetricsTM lze
realizovat v několika variantách. Prakticky byly zvažovány následující varianty:
Varianta č. 1
Jedná se o nulovou variantu, tedy vše bude probíhat jako doposud a bez jakýchkoli
změn. Absence komplexnějšího analytického systému by nadále způsobovala vytížení
analytického úseku Kanceláře TA ČR a nemožnost realizace určitých náročnějších
analýz. Konkrétně např. duplicity by nebyly nadále odhalovány nebo by byly
odhalovány ručně, což je velmi nákladné a nejisté. Oponenti by byli nadále přiřazováni
podle individuálně stanovených CEP kategorií. Určité podjatosti mohou být z důvodu
velkého množství přiřazování a technických omezení používané metodiky pochopitelně
přehlédnuty. Nevznikly by tudíž žádné dodatečné náklady, ale rovněž žádné finanční
prostředky by nebyly uspořeny.
Varianta č. 2
Jedná se o tzv. mechanickou/manuální variantu řešení, v rámci které by byly
veškeré aktivity prováděny manuálně (manuálním prohledáváním všech textů). K tomu
by bylo zapotřebí najmout dostatečný počet pracovníků (kvalifikovaným odhadem by
bylo nutno současný stav navýšit mini. o 4 pracovní místa).
Pokud by všechny aktivity podobné těm automatizovaným v případě StarMetricsTM
měly probíhat v požadovaném vymezení, připadla by na příslušné oddělení kontrola
velkého množství dokumentů a tvorby ad hoc analýz. Pro tyto aktivity by bylo nutné
stále aktualizovat data. V případě přiřazení oponentů by bylo nutností nějakým
jednoduchým matematickým způsobem vyhodnotit nejvyšší relevanci oponenta vůči
danému projektu. Také by toto oddělení bylo nuceno kontrolovat všechny veřejné údaje
a záznamy o navrženém oponentovi z důvodu odhalení případné podjatosti. To do jisté
míry probíhá již nyní, ale v daleko menším rozsahu. Současně by bylo nutné, aby
odpovědné oddělení porovnalo nové přihlášky se všemi podobnými projekty
v minulosti, prostudovalo všechny abstrakty a vyhodnotilo, zda je či není projekt
duplicitní.
Z důvodu velkého obsahu dat, který by musel být prozkoumán personálem Kanceláře
TA ČR, je téměř nemožné tuto variantu realizovat. Kontrola by probíhala flexibilně
v závislosti na vyhlášení veřejné soutěže a nahodile na základě potřeby ad hoc analýz.
Vyhledávání pomocí klíčových slov by bylo časově velmi náročné.
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Přiřazování oponentů k hodnocení projektu je prováděno na základě oponenty (sami
sobě) stanovených CEP kategorií. Přiřazování probíhá flexibilně v závislosti na
vyhlášené veřejné soutěži. Bylo by tedy možné dosáhnout výběru oponentů na základě
objektivních zkušeností oponenta.
V současné době Oddělení podpory hodnocení projektů TA ČR kontroluje životopisy
z důvodu podjatosti - oponent nesmí hodnotit aktuálního, případně bývalého
zaměstnavatele.
V této variantě by vznikly nemalé dodatečné náklady na mzdy pracovníků provádějících
ruční/manuální kontroly. Zároveň lze očekávat, že by efektivita jejich činnosti byla malá
a uspořené finanční prostředky rovněž. Zároveň je třeba říci, že duplicity a překryvy by
s velkou pravděpodobností i nadále existovaly.
Varianta č. 3
Tato varianta byla zvolena pro realizaci. Jedná se o tzv. efektivní variantu řešení,
kdy by veškeré aktivity byly prováděny pomocí vytvořených nástrojů a metodik
popsaných dále v této Studii proveditelnosti. Tedy standardní postupy, které jsou
ověřeny a nastaveny pro maximální efekt účinnosti. Byla pilotně vytvořena datová
základna pro analytické služby DAFOS a nadstavbové aplikace provádějící analýzy.
Duplicity byly identifikovány, byla nastavena opatření pro minimalizaci a bylo ověřeno
automatické přiřazování oponentů k posuzovaným programům. Realizátorem této
varianty řešení byl řešitelský tým vytvořený v rámci projektu.
V této variantě dochází k automatizaci procesů. Tento způsob kontroly duplicit nabízí
prověření daleko většího objemu dokumentů. Je tedy možné rozpoznat duplicity a
podobnosti nejen v souvislosti s ostatními projekty z minulosti, ale také např. s
probíhajícími projekty v zahraničí a s patenty z celého světa apod. Tato varianta ještě
nemůže plně nahradit posouzení odborníka, ale vygeneruje podklady pro odborné
vyhodnocení a část procesů zautomatizuje. Dojde tak k úspoře času odborníka, který je
v delším horizontu nejdražší. Podrobně je tato varianta dále.
Zdokonalení současných praxí, metodik, dozorových činností, stejně jako získání nových
poznatků, dovedností, služeb, informačních a řídicích produktů a postupů, které budou
určeny pro výkon státní správy a povedou k vyšší inovativnosti, tj. ke zvýšení kvality,
dovolující zvýšit prosaditelnost, a též ke zvýšení hospodárnosti této činnosti.
Varianta vykazuje relativně vysoké náklady na počátku realizace, v dlouhodobém
horizontu půjde o jejich výraznou úsporu, respektive o zvýšení efektivity procesů
navazujících na analytickou bázi DAFOS. Tím dojde k zásadnímu zvýšení efektivity
analytických služeb na TA ČR. Konkrétně, předpokládaný efekt v řešení duplicity
programů bude výrazný a přiřazování vhodných oponentů bude automatický proces
s minimalizací střetu zájmů a podjatosti.
Varianta č. 4
Jedná se o tzv. efektivní variantu řešení s modifikací. Metodický postup je téměř
shodný s předchozí variantou. Rozdíl spočívá v tom, že řešitel nebude TA ČR, ale externí
dodavatel řešení.
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TA ČR by část potřeb na principu StarMetricsTM (konkrétně pouze část týkající se
způsobu vyhledávání potenciálních duplicit) poptával externě. Z průzkumu trhu
a setkání s dodavateli vyplynulo, že technické řešení lze vyvinout na základě
specifických požadavků. Na trhu již existují částečná řešení problematiky, ale bylo by ji
nutné dopracovat dle specifických požadavků TA ČR. Náklady této varianty vzešly
z obdržených nabídek a činí celkem 2,4 mil. Kč během 2 let řešení. Je nutno zmínit, že
tento předpoklad nákladů je pouze pro vyhledávání duplicit. Pokud by tedy bylo
požadováno kompletní řešení podobné DAFOS, částka by byla vyšší.
Varianta vykazuje relativně shodné výsledky jako předchozí varianta v užším pojetí
analytické základny s tím rozdílem, že realizátor by byl externí. Realizátor však nebude
mít dostatek poznatků a zkušeností z denního provozu TA ČR, povahy požadavků,
datových struktur a dostupných dat. Z tohoto důvodu lze očekávat finanční úsporu na
financování projektů oproti variantě č. 3 ve výši ½ až ⅔. Problematickým bodem je
citlivost dat a výsledků analýz, znalost postupů a algoritmů zpracování externím
subjektem. Navíc získané zkušenosti z tvorby DAFOS by opustily TA ČR s dokončením
veřejné zakázky. Z tohoto důvodu lze vyjádřit určitou obavu z bezpečnosti dat a analýz,
kvality realizace a dosažených výsledků.
Varianta č. 5
Jedná se o tzv. variantu řešení mezinárodním řešitelským týmem
Kromě uvedených variant existuje možnost mezinárodního řešitelského týmu, který by
zrealizoval Studii proveditelnosti včetně metodického návodu a samotný vývoj systému.
O spolupráci by byli požádání přední odborníci ze zahraničí, např. Dr. Julia Lane
a Dr. Rebecca Rosen (American Institutes for Research) a přední odborníci z České
republiky z CERGE-EI16. Součástí týmu by byli i pracovníci z TA ČR.
Výhodou by nesporně byla odborná erudice řešitelů, jejich praktické zkušenosti
a poznatky z implementace komplexní metodiky StarMetricsTM v zahraničí. Na druhou
stranu je ovšem zapotřebí zmínit, že stávající podmínky v České republice jsou dosti
odlišné od zdrojových dat a databází pro realizaci StarMetricsTM, v mnoha případech je
zapotřebí hledat alternativní způsoby řešení, což je pro zahraniční odborníky obtížné.
Omezené jsou i jejich časové možnosti a finanční náklady na jejich přítomnost a čas
strávený v České republice bude značný. Lze tedy předpokládat, že komplexní metodika
by měla do jisté míry rámcový charakter a bylo by jí zapotřebí dopracovat a ověřit.
Důležité je rovněž zmínit, že realizací by byla zřejmě pověřena Kancelář TA ČR a muselo
by tedy dojít k předání výsledků Studie proveditelnosti a metodiky a jejich zapracování
do pracovních postupů a metodik TA ČR.
Tato varianta vykazuje náklady ve výši cca 30 - 50 mil. Kč v závislosti na šíři realizace
StarMetricsTM. Závažným aspektem je relativně náročná a složitá mezinárodní
spolupráce díky značným specifikám se vstupními daty v České republice, delší doba
zpracování a nutnost dodatečného dopracování, ověření a přizpůsobení metody
StarMetricsTM pro její praktické užití.
16
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3.2. Zhodnocení variant řešení
SWOT analýza diskutovaných variant řešení
Pro zhodnocení jednotlivých variant byla využita analýza kladů a záporů, výhod
a nevýhod. Zároveň je u všech záporů a kladů hodnoceno jejich interní a externí
hledisko. Při analýze nákladů a přínosů se vycházelo z kvalifikovaných odhadů
uvedených v části 3.5. této studie.
Tabulka 2: SWOT varianty č. 1 (nulová varianta)
+

(-)

Interní

- Žádné investiční náklady

- Ztráta iniciativy
- Zastaralé pracovní postupy

Externí

- Žádné přínosy

- Roční ztráta na financování projektů cca 150
mil. Kč
- Vysoké riziko duplicit
- Vysoké riziko podjatosti
- Málo efektivní výběr oponentů
- Ztráta kompetencí
- Nízká prestiž TA ČR

Tabulka 3: SWOT varianty č. 2 (ruční, mechanická varianta)
+

(-)

Interní

- Zaškolení nových zaměstnanců
- Min. investiční náklady (0,5 mil. Kč)

- Zastaralé pracovní postupy
- Vyšší náklady Kanceláře TA ČR
(cca 0,5 mil. Kč)
- Omezená vypovídající hodnota výsledků

Externí

- Téměř žádné přínosy, uspoří se na
projektech cca 5 mil. Kč

- Roční ztráta na financování projektů
cca 145 mil. Kč
- Přetrvávání rizik duplicit
- Přetrvávání rizik podjatosti
- Málo efektivní výběr oponentů

Tabulka 4: SWOT varianty č. 3 (efektivní varianta řešení)
+

Interní

- Vyšší úroveň kvalifikované práce
- Dlouhodobá úspora lidských kapacit
a finančních prostředků
- Důsledná a automatická analýza dat
- Schopnost analyzovat značné
množství interních a externích dat

(-)

-

Investiční náklady cca 30 mil. Kč
Zvýšené provozní náklady o 4 až 5 mil. Kč
Technická náročnost na personál
Kvalifikační požadavky na pracovníky
Kanceláře TA ČR
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Externí

- Vyšší efektivita podpory VaVaI
- Finanční přínos uspořených
prostředků na projektech
cca 150 mil. Kč
- Odhalení “recyklovaných” výzev
- Možnost kombinace s variantou č. 4
- Prohloubení spolupráce s ostatními
rezorty
- Zvýšení prestiže TA ČR

- Nedostatečná datová specifikace externích
datových zdrojů
- Nízká vstřícnost některých státních institucí
a organizací

Víceméně shodné s variantou č. 3, níže v tabulce jsou naznačeny pouze významné
rozdíly
Tabulka 5: SWOT varianty č. 4 (efektivní varianta s řešením mimo TA ČR)
+

(-)

Interní

- Financování je z externích zdrojů
(mimo kapitolu TA ČR)

- Citlivost a bezpečnost dat a generovaných
analýz
- Nízké znalosti a zkušenosti s realizací projektu
- Nízká kontrola nad výsledkem
- Komunikace s řešitelem
- Přetrvávající, resp. prohlubující se
nekvalifikovanost státní správy (outsourcingem důležitých činností)
- Ztráta kontroly na datové úložišti DAFOS

Externí

- Zaškolení dalších pracovníků
- Finanční přínos, ušetření cca 75 až
100 mil. Kč na financování projektů

- Nejistota finálního výsledku ušetření na
financování projektů
- Investiční náklady cca 35 až 40 mil. Kč
- Provozní roční náklady cca 5 mil. Kč

Tabulka 6: SWOT varianty č. 5 (mezinárodní řešitelský tým)
+

(-)

Interní

- Dlouhodobá úspora lidských kapacit
a finančních prostředků
- Důsledná a automatická analýza dat
- Schopnost analyzovat značné
množství interních a externích dat
- Vyšší efektivita podpory VaVaI

- Dlouhá doba řešení
- Nutnost dodatečného ověření, případně
dopracování metodiky
- Nutnost předání a zaškolení pracovníků
- Navýšené provozní roční náklady o cca
5 mil. Kč
- Přetrvávající, resp. prohlubující se
nekvalifikovanost státní správy (outsourcingem důležitých činností)

Externí

- Odborná erudice týmu
- Praktické zkušenosti z realizace
metodiky StarMetricsTM
- Finanční přínos, ušetření cca 100 až
150 mil. Kč na financování projektů
- Prohloubení mezinárodní spolupráce

- Vysoké investiční náklady cca 50 mil. Kč
- Dodatečné náklady s předáním a aplikací na
podmínky České republiky ve výši cca 20 až
25 mil. Kč
- Omezené časové možnosti řešitelů a složitá
koordinace práce
- Neznalost specifik datových zdrojů a situace
v České republice

Závěrem lze konstatovat, že variant k řešení projektu bylo identifikováno
několik, počínaje zachováním stávajícího stavu, kdy se prakticky nic nezmění,
duplicity budou přetrvávat a přiřazování oponentů bude mít ruční charakter,
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přes variantu nalezení sofistikovanějšího řešení aplikací externích poznatků
a zkušeností až po maximální variantu, kdy by se efektivní řešení snažil nalézt
tým odborníků ze zahraničí a České republiky. Pro realizaci projektu byla
vybrána jako optimální varianta efektivního řešení varianta č. 3. Tato varianta
byla realizována v pilotním/omezeném režimu a její popis je uveden
v následujících kapitolách.
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4. Popis efektivní varianty
Tato část obsahuje popis vybrané a efektivní varianty. Je zde uveden popis analytické
báze DAFOS a technických aspektů, etapy efektivní varianty, jsou analyzovány hlavní
problémy realizace StarMetricsTM v prostředí České republiky a finanční kalkulace
s vyčíslením nákladů efektivní varianty. Část Management a lidské zdroje popisuje typy
požadovaných pracovníků a strukturu řešitelského týmu. Poslední podkapitola popisuje
následovný provoz agendy DAFOS po ukončení projektu a vyčísluje náklady na tuto fázi.

4.1. DAFOS - datová základna analytických služeb
Tato část má za cíl popsat základní funkce datové základny a přiblížit její obsah. Jak již
bylo uvedeno v předchozím textu, datová základna obdržela pracovní název DAFOS
(z angl. DAta FOr analysiS). DAFOS představuje datovou platformu, která je využitelná
pro analytické účely a která reprezentuje možnosti aplikace principů modelu
StarMetricsTM v podmínkách České republiky. Jeho obsah a nadstavby popisuje
následující obrázek.
Obrázek 2: DAFOS

První funkcí datové základny je úschova dat. K vytvoření datového skladu DAFOS byla
zapotřebí konsolidace datové základny interních a externích zdrojů dat. K tomuto účelu
byly použity data z Informačních systémů PATRIOT, BETA, výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací, databází MAGNUS a PATSTAT. Data byla očištěna, aby je bylo možné
filtrovat a fulltextově v nich vyhledávat. Dále bylo zajištěno administrativní rozhraní
rozdělené dle charakteru uživatelů, různá oprávnění k přístupu.
Druhá funkce umožňuje hledání projektových duplicit na základě využití analytické
základny DAFOS a na základě využití shlukové analýzy. Shluková analýza sestaví
obsáhlý dendrogram z veškerých dostupných a relevantních textových dokumentů.
Pomocí tohoto dendrogramu lze zařadit nové textové soubory, u kterých lze odhadnout
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jejich přibližnou polohu. Na základě rozdělení dendrogramu lze identifikovat duplicity.
Další způsob porovnávání duplicit v projektech, který je vhodný především pro
vyhledávání duplicit mezi konkrétními programy, byl pilotně testován v softwaru
RStudio. Toto přímé porovnávání se standardně provádí ad hoc a s programy, jejichž
popisy projektů nejsou v DAFOS uloženy.
Třetí funkce slouží k přiřazování oponentů. Na základě výše uvedeného experimentu
bylo rozhodnuto, že reprezentace osob/oponentů se bude opírat především o data
získaná z databáze RIV. V případě, že dotyčný nemá v databázi RIV jediný záznam, daná
reprezentace bude vycházet z životopisu a ad hoc získaných informací (např. profily na
profesně a vědecky orientovaných sociálních sítích – ResearchGate, Academia.edu, …).
Po technické stránce bude každý z oponentů reprezentován jedním plaintextovým
souborem, který bude obsahovat názvy výsledků, klíčová slova z výsledků a jejich
anotace. Na pořadí těchto elementů nezáleží. Tato data budou pravidelně získávána
z exportů Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - RIV
a převáděna do plaintextové podoby jednoúčelovými skripty (v první fázi R skripty),
v budoucnu se předpokládá v rámci udržování mirroru Informačního systému
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - RIV v rámci DAFOS o přímém generování
z databáze DAFOS.
Čtvrtá funkce je tvorba reportů - systém, který bude schopen zodpovídat komplexní,
předem definované a standardizované dotazy nad databází (např. nejvýznamnější
příjemci podpory za jednotlivé kraje). Nastavení filtrů pro ad hoc analytické potřeby
bude vytvářet datové soubory v požadované podobě. Na základě těchto souborů bude
možné provádět automatizované výpočty, např. kontrafaktuální analýzu.
Pátá funkce bude nejvyšší vrstvou DAFOS. Prezentační vrstva bude poskytovat
vizualizace dat a výsledků z analýz. Výsledky analýz a filtrování budou použity jako
podklad pro vytvoření grafu. Tento postup lze v určitých případech automatizovat.
Na základě uvedených funkcí bude možné naplnit šest zmíněných okruhů v kapitole 3.

4.2. Etapy efektivní varianty
V této části je popsána aplikace vybrané varianty řešení, která byla realizovaná
v TA ČR.
Celý proces realizace hodnocení výzkumných a vývojových programů pomocí aplikace
principů metody StarMetricsTM na podmínky České republiky lze v realizované variantě
rozdělit do 5 etap. Níže v textu je popsáno, co bylo obsahem jednotlivých etap a jaké
byly kladeny požadavky a nároky na realizátory.
Etapa Příprava dat, konsolidace a těžení dat
Tato etapa tvořila jádro a důležitou stránku realizace projektu i co se týkalo potřebného
času. Řešila se příprava datových souborů pro následovné zpracování analytickými
algoritmy, resp. algoritmy pro těžení dat. Definované datové zdroje byly převáděny do
datového skladu DAFOS. V současné době je zpracovávána automatizace tohoto
procesu. Data jsou konsolidována tak, aby mohla být využívána automatizovaně pro
následné analýzy a reporting.
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Tuto etapu lze pracovně rozdělit do několika podbodů.
●

Selekce dat

Po identifikaci potřebných dat bylo nutné daná data obdržet v transformovatelné
podobě. Konkrétní data jsou většinou veřejně dostupná, ale pouze pro čtení. To bylo pro
využití v projektu nedostatečné. Je nutné získat celé databáze s plnou datovou
specifikací pro konkrétní subjekty, projekty a osoby. Toto bylo nutné řešit jak na
technické, tak věcné úrovni se správci databází.
●

Čištění dat

Pokud byla data kompletní, bylo nutné je řádně zkontrolovat a případně očistit. To
prakticky znamenalo vyfiltrovat data neúplná nebo redundantní. Ty pak následně
upravit do požadovaného formátu, chybějící buď doplnit, případně vyřadit z důvodu
jejich chybovosti či nesprávnosti. Duplicity byly vyřazeny.
●

Transformace dat

Po obdržení dat bylo nutné data transformovat do podoby odpovídající datové základně
DAFOS. Z toho důvodu byla data čištěna a převáděna buď do konkrétní textové, nebo
číselné podoby, aby je bylo možné filtrovat a fulltextově v nich vyhledávat.
●

Konsolidace, integrace a formátování dat

Jednalo se o propojení a spojení datových zdrojů a následné přidělování XML obálek
konkrétním položkám. Dále, aby bylo zajištěno administrativní rozhraní rozdělené dle
charakteru uživatelů, bylo nutné nastavit různá oprávnění k přístupu. Tento aspekt
bude nutno více rozpracovat v návazné fázi.


Těžení dat a modelování

Jednalo se o vlastní práce získávání znalostí a informací z dat. V tomto případě se
jednalo o propojení DAFOS se shlukovou analýzou. Prakticky to znamenalo, že se vložily
posuzované dokumenty a požadavek na jejich zpracování jejichž výsledkem byly shluky
nejvíce si podobných projektů. Dalším krokem bylo posouzení míry shody a rozdílů
hodnocených projektů.
V podstatě lze říci, že byly aplikovány algoritmy pro dobývání znalostí na relevantní
datasety. Pro řešení daných úloh zpravidla existuje více různých metod a tyto metody
navíc mohou mít různé parametry. Tato fáze zahrnovala experimentování s použitím
těchto metod a volbou parametrů. Z takových experimentů může vzniknout potřeba
modifikovat vstupní data. Za tímto účelem je možné vrátit se do předchozí fáze
a provést potřebné změny.
Etapa Realizace automatizovaných analýz
Tato etapa představuje jeden z dalších kroků, které bude nutno realizovat po ukončení
projektu. Proto je tato aktivita uvedena jako doporučení v závěrečné kapitole. V této fázi
je již možné s daty nakládat automatizovaným způsobem. Dále je nutné dané metody
kalibrovat, aby výsledky automatizovaných analýz byly co nejpřesnější a nejpřínosnější
pro pracovníky TA ČR. V této fázi se uskutečnila zvýšená komunikace se zaměstnanci
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Kanceláře TA ČR odpovědnými za konkrétní aktivity, které budou částečně projektem
automatizovány.
Získaná data budou použita pro provádění shlukových analýz a přiřazování oponentů,
případně dalších automatizovaných procesů a analýz dat z datového skladu DAFOS.
V této fázi byly k dispozici výsledky aplikace algoritmů dobývání znalostí na řešení
uvedených problémů. Tyto výsledky bylo třeba konfrontovat s manažersky
formulovanými cíli, které byly stanoveny v rámci první fáze. Na konci této fáze bylo
rozhodnuto, zda takto získané výsledky budou použity či nikoliv. K posouzení bylo
použito expertních hodnocení.
Evaluace úlohy - Analytická základna
Pro tuto úlohu je nutné vytvořit dostatečnou datovou základnu v požadované podobě.
Následně je nutné zajistit automatickou aktualizaci dat. Pro účely ad hoc analýz
a filtrování je nutné nastavit požadované filtry a případně jednoduché analýzy, které by
automaticky na daných datech provedly výpočet.
Evaluace úlohy – přiřazování oponentů
Bude prováděna expertním srovnáním výstupů nově vytvořeného algoritmu a výstupů
původního algoritmu. Experti budou dotazováni na porovnání výsledků původního
a nového algoritmu. Hodnocení bude provedeno párovým srovnáním ve smyslu
Likertových škál (nově vybraný je výrazně lepší než původní/ spíše lepší než původní/
zhruba stejný jako původní/ …).
Evaluace úlohy – duplicity programů
Vzhledem k tomu, že dosud na TA ČR neexistoval automatizovaný systém doporučování
duplicitních projektů ke kontrole expertem, nebude moci být evaluace prováděna
porovnáním se stávajícím stavem, ale na základě slovního vyjádření expertů, kteří
budou mít k dispozici výsledky pro různé hodnoty parametrů (např. odlišné hodnoty
dimenze v LSA17, neprovedení LSA atp.).
Evaluace úlohy - Export dat pro vizualizace a analýzy
Z automaticky se aktualizující datové základny je nutno exportovat data v požadované
podobě. To lze provést několika způsoby. Pokud daná ad hoc analýza / vizualizace
nebude automatizována, je možné použít SQL příkazu ke konkrétnímu exportu dat.
Pokud by však bylo vyžadováno, aby se konkrétní analýza provedla na zmáčknutí
“tlačítka” (což lze), bylo by nutné připravit automaticky nastavený export a rozhraní, ve
kterém by program provádějící vizualizaci/analýzu generoval.
Etapa Reporting
Tato etapa je etapou finální tvorby a užití výsledků projektu. Pro zdárné fungování
projektu budou vybráni a zaškoleni pracovníci Kanceláře TA ČR, následně jim bude
předán vytvořený systém pro fungování na automatizované bázi.

17

Latentní sémantická analýza
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Životní cyklus projektu však nekončí výběrem a otestováním vhodných modelů, nýbrž
zavedením těchto procesů do praxe Kanceláře TA ČR. Finálně by měl vést k vlastnímu
provádění automatizovaných analýz, posuzování duplicit, přiřazování vhodných
oponentů a exportům vhodných pro dodatečné analýzy a vizualizace.
Výstupy budou mít podobu reportů, které budou distribuovány příslušným
kompetentním pracovníkům (typicky prostřednictvím vygenerovaných tabulek).
V budoucnu se předpokládá, že výstupní tabulky a grafy budou generovány
automaticky, na základě požadavků zadaných přes interaktivní rozhraní v rámci DAFOS.
Znamená to zaškolení a přípravu vybraných pracovníků Kanceláře TA ČR.

4.3. Technický popis
Tato kapitola popisuje nutné technické předpoklady pro vytvoření datové základny
DAFOS. Pro samotnou proveditelnost základny bylo nutno pořídit výkonný cluster,
který by sloužil jako datový sklad. Na tomto serveru bylo rovněž nutné provádět
pokročilé výpočty pro řazení datových položek. Jak již bylo řečeno, procházel projekt
z technického hlediska fázemi přípravy dat, dobývání znalostí, srovnáním
a vyhodnocením výsledků funkčnosti systému, následovným nasazením a fází vytváření
opatření pro budoucí vývoj projektu.
První fáze byla z časového hlediska nejnáročnější. Bylo nutno vybrat nutná data pro
matematizované řešení problémů zmíněných v úvodu. Následně musela být data
očištěna a převedena do náležité podoby vhodné pro zpracování. Finálně byla
formátována do společné podoby. Tímto vznikla potenciální příležitost vytvořit datový
sklad dat nasbíraných pro účel řešení těchto problémů. Nadále bylo nutné vyřešit
spojení datové základny s procesem shlukové analýzy, aby mohla být shluková analýza
přepočítána a výsledný dendrogram uložen na dostupném místě. V průběhu provádění
Studie proveditelnosti byly identifikovány parciální technické problémy, které bylo
nutno v rámci projektu řešit.
Řešené technické problémy
V následujících bodech jsou nastíněny konkrétní problematické oblasti, naznačen
způsob vyřešení problému při realizaci projektu a stav v TA ČR po vyřešení problému.
Vyřešení těchto problémů, které se podařilo ve spolupráci s oddělením IT a dalšími
relevantními odděleními na TA ČR vyřešit, vytvořilo důležité předpoklady pro realizaci
projektu a implementaci výsledků. Překonání těchto problémů představuje pro TA ČR
nepřímé benefity projektu, které však představují klíčové momenty pro jeho realizaci.
Problémy jsou rovněž zmíněny v kapitole zaměřující se na rizika.


Zajištění strojů a dostatečné výpočetní kapacity: bylo třeba zajistit dostatečně
výkonný PC na shlukovou analýzu, který měl být 40x rychlejší oproti předpokladům.
Rovněž chyběl PC na datový sklad (DAFOS). Dále projekt provázely průběžné
problémy (změna verze operačního systému z 32b na 64b). TA ČR má nyní
dostatečné technické vybavení pro realizaci projektu.



Zálohování velkého množství dat: TA ČR je nyní připraven na zálohování velkého
množství dat (shluková analýza)
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Neexistence repositorů pro zdrojové kódy: TA ČR má nyní zaveden repository pro
zdrojové kódy.



Neexistence procesu správy certifikátů SSL: proces nebyl standardizován, ad hoc
generování certifikátů.



Existence mnoha parciálních IT projektů, vznik ad hoc projektů. Snaha o jednotné
vedení IT projektů napříč TA ČR a jejich návaznosti, snaha o maximální využití
platformy analytické základny DAFOS.

Velký problém v konsolidaci datové základny představovala heterogenita datových
zdrojů. Na základě analýzy možností datové konsolidace se dospělo k dále uvedeným
poznatkům.
-

Datový zdroj “projekty a subjekty/organizace” bylo možné získat
z Informačního systému Patriot (resp. z Informačního systému výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací pro programy vyhlašované jinými
institucemi)

-

Datový zdroj “osoby” bylo možné částečně získat z Informačního systému
Patriot pomocí transformace XML dat (pouze statutární osoby a členy
výzkumných týmů).

-

Problémem jsou jiné typy osob, které se musejí získávat z jiných systémů
(např. oponenti jsou v odlišné databázi Informačního systému Patriot
a kandidáti na oponenty jsou v další, interně spravované databázi).

-

Dalšími zdroji dat pro “osoby” jsou mailing listy, lokálně uložené soubory,
google dokumenty apod.

-

Nebylo možné jednoznačně sloučit subjekty/organizace (neexistence
jednoznačných identifikátorů pro fakulty vysokých škol, neexistence
jednoznačných identifikátorů pro osoby - rodné číslo, číslo občanského průkazu
atd., složité analyzování změn v čase).

-

V průběhu realizace projektu tudíž vznikaly ad hoc projekty, které se zpětně
začleňovaly do DAFOS (např. v Programu Centra kompetence a CRM18
databáze).

V následujícím textu jsou stručně, v bodech popsány hlavní technické nedostatky
hlavních užitých databází, které byly identifikovány v průběhu řešení projektu:
Data z Informačního systému Patriot

18

●

špatná přístupnost dat,

●

neexistuje popis dat (XSD šablony),

●

několik verzí XML dokumentů - každá soutěž má jinou strukturu,

●

složitost analýzy dat.

Customer Relationship Management
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Data z Informačního systému Beta
●

TA ČR nemohl zabezpečit přístup k datům,

●

nekoncepční a nesrozumitelná struktura dat,

●

téměř nemožná a složitá migrace dat,

●

ve výsledku se použily pouze textové informace z různých příloh.

Databáze PATSTAT
●

velikost dat z PATSTAT - několik stovek GB dat, neočekávaný počet záznamů,

●

nutné zúžení pojetí pro výběr vhodných dat - pouze evropské patenty
v návaznosti na Českou republiku z určitého období.

Data Národní technické knihovny
●

každý vydavatelský dům používá zcela jinou strukturu pro odborné články.

Data z Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
●

velké množství zápisů,

●

veřejně přístupné, ale velikost a typ exportu omezen.

4.4. Finanční aspekty
Cílem této části je ohodnotit náklady tohoto projektu. Je zde provedena základní
kalkulace výsledného systému. Dělení nákladů odpovídá mikroekonomickému pojetí
podnikové ekonomiky.
Investiční majetek
Pro projekt byly pořízeny tři notebooky v celkové hodnotě cca 41 600 Kč, technická
specifikace těchto notebooků je dostatečná pro programování v softwaru R a vzdálenou
zprávu zařízení, na kterém budou prováděny výpočty a shlukování.
Dále byla pořízena výpočetní jednotka s velkou operační pamětí Cluster v hodnotě
90 000 Kč. Na této jednotce byly prováděny veškeré náročné výpočty potřebné pro
vyřešení obou stanovených úloh.
Materiálové a energetické toky: zařízení, nájem/měsíc 8 000 Kč.
Provozní náročnost v důsledku opotřebení
Fyzické opotřebení PC není přílišným faktorem. Samotné výpočetní jednotky lze
nahradit. Za nepřímé opotřebení systému však může být považována i neaktuálnost dat.
Z toho důvodu bude v poslední fázi projektu připraven systém, který bude automaticky
shluk dat aktualizovat ze všech použitých zdrojů.
Fixní náklady (z angl. Fixed Cost) jsou v mikroekonomii náklady, jejichž objem,
respektive jejich výše, vyjádřená v penězích, není přímo závislý na objemu výroby. Fixní
náklady nezahrnují to, co by se neoddělitelně vázalo s každým jednotlivým vyrobeným
zbožím (nebo poskytnutou službou). Příkladem fixních nákladů mohou být pronájmy
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výrobních prostor, investice do strojů, zřízení telefonní linky, poskytování disponibilní
služby (např. konzultace, poradenství), bonusy poskytované „v ceně” apod.
Tabulka 7: Fixní náklady
Položka

Měsíčně (Kč)

Ročně (Kč)

Zařízení, nájem

8000

96 000

Cluster provoz (výpočetní jednotka)

1000

12 000

Celkem

9 000

108 000

Termín variabilní náklady (z angl. Variable Cost) je v mikroekonomii používán jako
náklady, jejichž objem (respektive jejich výše, vyjádřená v penězích) roste spolu
s objemem výroby. Variabilní náklady v sobě vždy zahrnují něco, co se neoddělitelně
váže s každým vyrobeným zbožím (nebo poskytnutou službou). Příkladem variabilních
nákladů může být nákup obalové techniky, materiálové náklady, úseky, které
bezprostředně souvisejí s výrobou (např. kontrola kvality, distribuce), mzdové náklady
zaměstnanců nebo odměny živnostníkům podílející se na výrobě (zejména pokud je
odměna/úplata definována „od kusu”). Uvedené náklady v tabulce reflektují reálně
vynaložené náklady juniorního týmu na sestavení Studie proveditelnosti a přípravu
datové základny DAFOS.
Tabulka 8: Variabilní náklady
Položka

Měsíčně (Kč)

Ročně (Kč)

250 150

3 001 800

Mzdy (6 pracovních pozic)

Přímé náklady:
Přímé náklady jsou náklady, které jsou přímo přiřaditelné k jednotlivým výkonům
(výrobkům, službám) bez jejich soustřeďování a dalšího rozpočítávání.
Tabulka 9: Přímé náklady
Položka

Celkové náklady (Kč)

Cluster pořízení (výpočetní jednotka)

90 000

Vybavení notebooky

41 600

Celkové náklady:
Celkové náklady „efektivní“ varianty vychází na 3 241 400 Kč.

4.5. Management a lidské zdroje
Management projektu a řízení lidských zdrojů efektivní varianty vychází z uvedeného
konceptu řešení a úzce souvisí s výše popsanými technickými a finančními podmínkami.
Znamená to, že vlastníkem a provozovatelem projektu byla TA ČR. Řízení a organizační
struktura vycházela ze zásad práce a vnitřních předpisů TA ČR.
Nově vytvořenou realizační skupinu pro realizaci projektu tvořil tým 5 pracovníků
(přepočteno na Full Time Equivalent; reálně jich může být při částečných úvazcích více viz níže tabulka).
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Vedoucí – koordinátor měl odpovědnost za realizaci, metodické vedení a řízení
realizačního týmu. Přímo komunikoval s vedoucím sekce Kanceláře TA ČR a tomu také
odpovídal za výsledky projektu. Zejména v začátku realizace se jednalo o náročnou
pozici s ohledem na skutečnost, že se jednalo o metodicky nový projekt, bylo nutné
získat nové poznatky o potenciálních datových zdrojích a zkušenosti z realizace.
Zároveň vedoucí musel vybrat a zaškolit další pracovníky, což bylo postupné
a odehrávalo se až při samotné realizaci. Velkým přínosem byla efektivní spolupráce
s pracovníky Kanceláře TA ČR napříč agenturou.
Kromě koordinátora tvořili tým tito odborní pracovníci: administrátor, expert analýz,
analytik a datový analytik. Již z názvu pracovních pozic je zřejmé, co bylo obsahem
jejich pracovní činnosti. Koordinátor, administrátor a expert analýz pracovali na
koncepci studie, tj. možnostech zavedení StarMetricsTM v České republice a principech
jeho aplikace v několika možných variantách. Zároveň se podíleli na koncipování
datového úložiště DAFOS a jeho naplnění dostupnými datovými zdroji. Analytici
a datoví specialisté řešili praktické úkoly tvorby a fungování datového úložiště DAFOS
a jeho využití v TA ČR i pro hodnocení dalších programů.
Získání nových pracovníků proběhlo standardním způsobem, tedy prostřednictvím
výběrového řízení. Zaškolení se uskutečnilo obdobně dle pracovních pozic, ovšem
s určitým přesahem, aby byla zajištěna vzájemná zastupitelnost v týmu. Pro konsolidaci
datové základny a pro přidružené činnosti bylo nutno zajistit programátory s mírně
pokročilou dovedností Pythonu, SQL, Django a analytiky s pokročilou znalostí.
Vzniklá pracovní místa a jejich parametry jsou uvedena níže v přehledové tabulce. Jedná
se však o návrh/koncept, který může být při realizaci plné verze ještě mírně
modifikován.
Tabulka 10: Vzniklá pracovní místa a jejich základní parametry
Pracovní místo

Počet míst

Požadavky na
vzdělání

Odbornost

Praxe v
oboru

Právní forma

Koordinátor

1

vysokoškolské

ekonomie

5

hlavní pracovní
poměr

Administrátor

1

vysokoškolské

ekonomie

3

hlavní pracovní
poměr

Expert analýz

1

vysokoškolské

ekonomie /
sociologie

3

hlavní pracovní
poměr /dohoda o
pracovní činnosti

Analytik

1 až 2(0,5)

vysokoškolské

statistik /
matematickofyzikální fakulta

3

hlavní pracovní
poměr / dohoda o
pracovní činnosti

Datový
analytik

1 až 2(0,5)

vysokoškolské

IT /
matematickofyzikální fakulta

3

hlavní pracovní
poměr / dohoda o
pracovní činnosti
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4.6. Následovný provoz agendy DAFOS
Životní cyklus projektu končí nikoliv výběrem a otestováním vhodných modelů, nýbrž
provedením kroků vedoucích k vlastnímu využívání výsledků a k implementaci postupů
a procesů do běžného provozu organizace.
V této fázi projektu je nutné zajistit aktivní využívání výše definovaných funkcí DAFOSU.
Současně bude snahou neustále získávat zpětnou vazbu od uživatelů tak, aby celý
systém mohl být aktualizován, zlepšován a aby byl co nejvíce adaptabilní na potřeby
Kanceláře TA ČR
Výstupy analytické základny DAFOS mají v tomto případě například podobu reportů,
které budou distribuovány příslušným kompetentním pracovníkům (typicky
prostřednictvím vygenerovaných tabulek). V budoucnu se předpokládá, že tabulky
budou generovány automaticky na základě požadavků zadaných přes interaktivní
rozhraní v rámci DAFOS.
Zajištění dlouhodobého využívání výsledků projektu je klíčové pro následné užívání
benefitů z efektivní varianty. Kromě zaškolení příslušného personálu a analytiků byly
rovněž vytvořeny metodiky a podpůrné dokumenty pro usnadnění práce a přenos
znalostí o projektu. Součástí implementace funkcionalit DAFOS jsou pořádané
workshopy, jednak v rámci výstupů tohoto projektu, ale právě také navazující
workshopy a setkání.
V souvislosti se Studií proveditelnosti byly položeny základní pilíře tohoto systému
a prozkoumány základní datové zdroje. Pokud má být dosaženo kompletní úspory ve
výši minimálně 150 mil. Kč19 ročně, musí být datová základna a analytické přístupy stále
zdokonalovány a vyvíjeny. Z budoucího hlediska se tedy nabízí dva základní směry,
kterými se může řešitel ubírat.
1) Zajištění provozu DAFOS po ukončení projektu
V této variantě bude datová základna udržována v podobě po ukončení tohoto projektu.
Průběžné náklady jsou vypočteny jako roční náklady na provoz po ukončení projektu
a případné opravy, nebo update systému. Do této částky je započítán provoz na
výpočetní jednotku a předpokládaný plný úvazek. Provoz hardwaru a náklady na
elektrickou energii činí 12 tis. ročně. Náklady na jednoho seniorního experta s IT
a analytickými znalostmi jsou vyčísleny na 1 mil. Kč ročně. Roční náklady jsou tedy
rovny 1,012 mil. Kč.
Náklady na provoz výpočetní jednotky vychází z poskytnutých údajů IT oddělení.
Mzdové náklady reflektují tržní hodnotu zaměstnance v relevantní kategorii.

19

Vychází z výpočtu v kapitole 2.5
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2) Následovný rozvoj DAFOS po ukončení projektu
Jak již bylo naznačeno, pro maximalizaci úspory až k hranici minimálně 150 mil. Kč
ročně je nutné DAFOS dále vyvíjet. Z toho důvodu je následný rozvoj DAFOS v období po
ukončení projektu preferovaná varianta. Na malém, pilotním vzorku bylo ověřeno, že je
možné podobný systém vytvořit. Náklady v této variantě jsou vypočteny jako náklady
na seniorní experty, kteří dokončí systém, aby odpovídal východiskům a možnostem
uvedených v této Studii proveditelnosti.
Odhadované náklady na šest seniorních expertů činí 6 mil. ročně. Tyto náklady
odpovídají tržní hodnotě seniorního experta v relevantní oblasti. Náklady na provoz
hardwaru (cluster) činí přibližně 12 tis. Kč ročně. Pro případné rozšíření je nutné
uvažovat s dalšími nahodilými položkami jako nákup dat, extrahování dat ze zdrojů, kde
není možný systémový export, úprava dat do požadované podoby apod. Na tyto
nahodilé, avšak potřebné aktivity, je třeba vyčlenit 500 tis. Kč. V součtu jsou tedy roční
náklady expertního a softwarového vývoje rovny 6,512 mil. Kč. Předpokládaná doba
vývoje je maximálně pět let. Celkové očekávané náklady činí 32,56 mil. Kč. Z toho
důvodu je tato varianta oproti první variantě - Zajištění provozu DAFOS - preferovaná.
Náklady na následný provoz celé analytické báze DAFOS a všech funkcionalit po
zajištění jeho plné verze lze nyní odhadnout na cca 4-5 mil. Kč ročně. Tato částka
vychází z odhadu potřebných expertních pracovních sil k provozování celé agendy
DAFOS pro zajištění výše popsané úspory.
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5. Analýza a řízení rizik
Důležitou podmínkou pro efektivní řízení a minimalizaci rizik projektu je nejen jejich
předvídání, ale také průběžný monitoring vývoje rizikových stavů. To znamená včasnou
identifikaci předem popsaných rizik projektu, zda se skutečně vyskytují a v jaké podobě.
Zároveň je účelné rozpoznat nová rizika, která se mohou v průběhu realizace projektu
objevit. Přesto není reálné stanovit všechna možná rizika, která se mohou při realizaci
projektu vyskytnout. Z tohoto důvodu je vhodné průběžné řízení rizik: všechna rizika by
měla být monitorována a přehodnocována a na základě nových zjištění by měly být
podniknuty příslušné kroky k úpravě či nápravě.

5.1. Popis problémových oblastí
V průběhu realizace preferované varianty se musel celý realizační tým věnovat
některým problémům, které bylo nutno ošetřit. To umožnilo pracovnímu týmu cíleně se
zaměřit na kritické oblasti a v reakci na konkrétní problémovou oblast naplánovat další
kroky k nápravě a jejich eliminaci. Na základě toho bylo zhodnoceno, které
problematické oblasti představují také rizika do budoucna a nastíněna cesta, jakým
způsobem rizika ošetřit a snížit. Dále jsou v kapitole zhodnocena možná rizika pro
budoucí vývoj a naznačen způsob jejich předcházení.
Vstupem do procesu ohodnocení rizik v dalším období, je zhodnocení problémů, kterým
bylo nutno čelit při realizaci efektivní varianty. Metodicky se ukazuje jako vhodné,
uspořádat je tak, aby korespondovaly s jednotlivými kroky realizace projektu.
Jedná se o následující skupiny problémů:
1. Zajištění adekvátních zdrojů dat, jejich kvalitu a použitelnost.
2. Legislativní a administrativní rámec omezující přístup k datům.
3. Dostatečná úroveň a kapacita technického vybavení.
4. Alokace lidských zdrojů (fluktuace, odbornost).
5. Zajištění propojení a součinnosti na ostatní IT projekty v TA ČR.
6. Nedodržení schváleného harmonogramu prací.
7. Ochrana citlivých dat.
8. Dostatek finančních zdrojů.
Externí a interní faktory mající vliv na realizaci projektu
Rizika lze v zásadě rozdělit na ty, které stojí mimo vlastní projekt a ty, které se k němu
přímo váží. Mezi externí rizika patří politická, hospodářská, obchodní, legislativní,
fiskální a jiná opatření státu, vnitropolitická situace a situace ve světě. Jedná se o rizika,
která jsou z pozice instituce a manažera řešitelského týmu jen minimálně nebo vůbec
ovlivnitelná. Musejí se však sledovat a na jejich dopady případně adekvátně reagovat.
Na druhé straně existují rizika, která jsou spojena přímo s realizací projektu, týkají se
rizik na straně realizátora a jeho realizační činnosti. Označují se jako projektová rizika
a jsou obvykle ve značné míře ovlivnitelná řešiteli projektu. O nich bude v dalších
bodech pojednáno.

Strana 42/54

5.2. Rizika pro budoucí vývoj a jejich ošetření
V následujícím textu jsou popsána jednotlivá rizika a pro stručnost a přehlednost jsou
vždy na konci uspořádána do přehledové tabulky.
1. Zajištění adekvátních zdrojů dat, jejich kvalitu a použitelnost
- V počátku realizace projektu se objevily problémy plynoucí z charakteru
zdrojových dat. Jedná se o to, že zdrojových datových souborů předběžně
určených pro konsolidaci do datové základny bylo více a byl k nim
komplikovaný a složitý přístup. Ošetření tohoto problému probíhalo na základě
určení priorit, tedy stanovení, které zdroje jsou nosné a je reálné je
zkonsolidovat a upravit pro další využití.
- Dalším problémem byla nevhodná struktura zdrojových dat. Neexistence
jednoznačných indikátorů a struktury dat a tudíž celková nepřipravenost pro
jejich běžné a účelné využití. Problém bylo nutné řešit postupně a individuálním
přístupem ke konkrétním skupinám dat. Tento přístup vyžadoval větší časové
a lidské zdroje, než se původně v projektu předpokládalo.
- V neposlední řadě se objevily problémy související s omezenou možností
extrakce z těchto zdrojových dat. Příkladem takové situace z poslední doby je
extrakce dat z databáze PATSTAT. S ohledem na velké množství dat bylo nutné
přistoupit k redukci využitelných dat od určitého roku a jen za Českou
republiku.
- Do budoucna představuje tento problém riziko při konsolidaci a zapojení
dalších interních a externích datových zdrojů. Toto riziko může být ošetřeno
prioritizací využitelných datových zdrojů, individuálním posouzením
jednotlivých zdrojů, případně zhodnocením reálnosti využití dat například
vzhledem k jejich objemu, kvality atd.
Tabulka 11: Zajištění adekvátních zdrojů dat, jejich kvalitu a použitelnost (stručné hodnocení)
Popis rizika

Zajištění adekvátních zdrojů dat, jejich kvality a použitelnosti

Závažnost dopadu rizika

Vysoká

Pravděpodobnost naplnění
rizika

Velmi vysoká

Způsob zmírnění/odstranění
rizika

1. krok, zhodnocení zdrojových dat (interní a externí)
2. krok, preference vyhovujících datových zdrojů
3. krok, hledání adekvátních náhrad

2. Legislativní a administrativní rámec omezující přístup k datům
- Některá individualizovaná data, která jsou například ve Spojených státech
amerických dostupná (IČO; identifikace FO20), není možné kvůli zákonu o
ochraně osobních údajů a dalším právním předpisům získat, což značně
omezuje všeobecný přístup k datům, systematický sběr a jejich následnou
analýzu.

20

Fyzická osoba
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-

-

Limitovaná vstřícnost některých státních institucí a organizací ke spolupráci.
Zejména limitované možnosti v poskytování dat a údajů o výsledcích vlastní
činnosti včas a v potřebné struktuře.
V reakci na tento problém byla zahájena jednání (s Českým statistickým
úřadem) o přístupu k těmto datům za předpokladu, že s daty bude nakládáno
jen k účelům realizace projektu a nedojde k jejich úniku či zneužití. Současně, za
uvedených předpokladů, bylo jednáno o možnosti vytvoření sběrného místa
Českého statistického úřadu.

Stručné hodnocení:
Tabulka 12: Legislativní a administrativní rámec omezující přístup k datům (stručné hodnocení)
Popis rizika

Legislativní a administrativní rámec omezující přístup k datům

Závažnost dopadu rizika

Střední

Pravděpodobnost naplnění
rizika

Vysoká

Způsob zmírnění/odstranění
rizika

1. krok, jednání na Českém statistickém úřadu, možnosti realizace
2. krok, jednání s dalšími institucemi a organizacemi

3. Dostatečná úroveň a kapacita technického vybavení
- Realizace projektu vyvolala potřebu zajištění výpočetní techniky s dostatečnou
kapacitou a to:
a. pro shlukovou analýzu, pro zpracování dat, které je velmi časově
náročné a zároveň je nutná velká kapacita pro zálohování dat,
b. pro DAFOS na zajištění kapacity pro datový sklad.
- TA ČR nebyl připraven na takové množství dat, a proto bylo nutné dodatečně
řešit a následně zajistit technické vybavení a strojový čas pro zpracování dat.
S touto skutečností bude zapotřebí počítat i do budoucna a mít nejen
dostatečnou technickou kapacitu, ale je nutné počítat i s určitou rezervou.
- Budoucí vývoj v oblasti IT bude vyžadovat rovněž neustálé přizpůsobování
a aktualizaci přístupu k celé problematice. To však ve svém důsledku může
přinést výhody, například z hlediska zjednodušení, možností zapojení další
anebo objemnějších datových zdrojů, většího propojení celé datové základny
a tím rozšíření možností na straně analytických výstupů.
Tabulka 13: Dostatečná úroveň a kapacita technického vybavení (stručné hodnocení)
Popis rizika

Potřebná úroveň a kapacita technického vybavení

Závažnost dopadu rizika

Střední

Pravděpodobnost naplnění
rizika

Střední

Způsob zmírnění/odstranění
rizika

1. krok, finanční rezerva na nákup potřebné výpočetní techniky
2. krok, zajištění strojového času k výpočtům a analýzám
3. krok, zajištění dodatečných kapacit IT pracovníků
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4. Alokace lidských zdrojů (fluktuace, odbornost)
- Pro projekt bylo jedním z klíčových faktorů získání pracovníků s potřebnými
zkušenostmi a znalostmi k řešené problematice. To se v průběhu řešení
projektu podařilo.
- Problematickou oblastí bylo najít odpovídající odborné pracovníky pro
konsolidaci dat a jejich další zpracování. Jedná se o komplexní a složité úlohy,
při kterých jedna úloha navazuje na druhou, řetězí se, a chyba na začátku celého
procesu se promítne do časové náročnosti celého projektu. Klíčovým a určujícím
faktorem je tedy časová náročnost. Tento problém byl v průběhu realizace řešen
důslednou kontrolou ze strany vedoucího experta a průběžným dělením
postupu do jednotlivých přesně definovaných kroků, aby bylo předcházeno
možným problémům včas.
- Minimalizace tohoto rizika v budoucím období by tedy měla být zajištěna
prostřednictvím dohledu seniorního IT pracovníka, který by nadále koordinoval
a dozoroval jednotlivé činnosti. Ve fázi udržitelnosti bude nutné realizovat
průběžnou kontrolu práce stávajících pracovníků přidělených na tuto činnosti,
případně uskutečnit důkladné výběrové řízení pro zajištění dalších potřebných
odborníků.
Tabulka 14: Alokace lidských zdrojů (fluktuace, odbornost) (stručné hodnocení)
Popis rizika

Zajištění výběru a přípravy klíčových odborných pracovníků

Závažnost dopadu rizika

Střední

Pravděpodobnost naplnění
rizika

Nízká

Způsob zmírnění/odstranění
rizika

1. krok, výběrové řízení a příprava pracovníků s potřebnými
zkušenostmi a kvalifikací
2. krok, zapracování těchto pracovníků k realizaci programu
3. krok, zabezpečení odborných prací dohledem seniorního IT
pracovníka

5. Zajištění propojení a součinnosti s ostatními IT projekty v TA ČR
- V průběhu realizace projektu bylo nutné čelit výzvám vyplývajícím z nutnosti
navázat aktivity projektu a především DAFOS na ostatní IT aktivity v rámci
TA ČR. Bylo nutné jednak zajistit tuto návaznost, ale také sladit se způsobem
vedení a řízení IT projektů.
- Toto riziko by v dalším období mělo být ošetřeno prostřednictvím průběžné
a intenzivní komunikace napříč agenturou a důsledné koordinace a celkové
zastřešení jednotlivých aktivit.
Tabulka 15: Zajištění propojení a součinnosti na ostatní IT projekty v TA ČR (stručné hodnocení)
Popis rizika

Zajištění propojení a součinnosti s ostatními pracovišti a projekty
v TA ČR

Závažnost dopadu rizika

Střední
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Pravděpodobnost naplnění
rizika

Střední

Způsob zmírnění/odstranění
rizika

1. krok, zařazení a součinnost s ostatními pracovišti v TA ČR
2. krok, koordinace prací a kapacit v TA ČR

6. Nedodržení schváleného harmonogramu prací
- Vzhledem k časové náročnosti konsolidace dat došlo v projektu k časovým
posunům při realizaci jednotlivých etap. A to hlavně v důsledku dlouhého
početního zpracování a náročných analytických prací při pilotním ověřování.
- Pro minimalizaci rizik spojených s prodloužením doby řešení oproti
harmonogramu je zapotřebí nadále jednak promyslet časovou návaznost
jednotlivých prací a jednak si pro stěžejní analytické práce nechat určitou
časovou rezervu. Vzhledem k charakteru prací při konsolidaci datových zdrojů,
jejichž průběh nelze často úplně předvídat, se v projektu osvědčilo rozdělení
prací do menších časových etap, kdy bylo možné na základě ohodnocení
dosažení cílů jedné etapy, účelně řídit a přizpůsobit etapy ostatní.
Tabulka 16: Nedodržení schváleného harmonogramu prací (stručné hodnocení)
Popis rizika

Nedodržení schváleného harmonogramu prací

Závažnost dopadu rizika

Nízká

Pravděpodobnost naplnění
rizika

Střední

Způsob zmírnění/odstranění
rizika

1. krok, vytváření dostatečných časových rezerv pro klíčové práce
2. krok, hledání a použití disponobilních kapacit k řešení problémů
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7. Ochrana citlivých dat
- Problematická je již sama skutečnost, že se pracuje s citlivými,
individualizovanými daty, které je nutno chránit před zneužitím.
- Při realizaci projektu a při pilotním testování si realizátoři byli vědomi tohoto
rizika a citlivá data měl k dispozici jen úzký okruh pracovníků TA ČR, který
s nimi pracoval ve vnitřním režimu utajení. Ochrana před zneužitím byla
zajištěna u zaměstnanců v rámci pracovně právního vztahu a všichni, kteří
pracovali s citlivými daty podepsali prohlášení o mlčenlivosti.
- Pro budoucí vývoj bude nutné dále upřesňovat požadavky na úpravu zásad
bezpečnosti práce s datovými zdroji a daty a v reakci na jejich specifikapředevším na specifika práce s citlivými daty - přijmout náležitá opatření
k jejich ochraně. Pokud dojde k jakýmkoli pochybnostem či nejasnostem, je
zapotřebí tyto věci konzultovat s odborníky na bezpečnost IT a případně též
s právníky. Tím předejít možným nepříjemnostem a zaručit korektní vztahy se
spolupracujícími úřady, státními organizacemi a institucemi.
Tabulka 17: Ochrana citlivých dat (stručné hodnocení)
Popis rizika

Ochrana citlivých dat

Závažnost dopadu rizika

Vysoká

Pravděpodobnost naplnění
rizika

Střední

Způsob zmírnění/odstranění
rizika

1. krok, úprava pracovně právního vztahu zaměstnanců
2. krok, nastavení utajeného režimu prací s citlivými daty
3. krok, právní poradenství, konzultace a porady s právníky

8. Dostatek finančních zdrojů
- Projekt byl realizován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. V průběhu jeho realizace a s ohledem na jeho reálný vývoj, bylo
zapotřebí operativně přizpůsobit některé položky přiděleného rozpočtu, bylo
nutné čelit také aktuální finanční situaci v TA ČR.
- Předpokládá se, že financování efektivní varianty by mohlo být v další fázi
zajištěno opět např. z prostředků Evropských strukturálních a investičních
fondů. Podkladem pro realizaci dalšího, navazujícího projektu může být právě
tato Studie proveditelnosti.
Tabulka 18: Dostatek finančních zdrojů (stručné hodnocení)
Popis rizika

dostatek finančních prostředků

Závažnost dopadu rizika

Střední

Pravděpodobnost naplnění
rizika

Střední

Způsob zmírnění/odstranění
rizika

1. krok, reálný rozpočet s finanční rezervou
2. krok, následné přehodnocení výdajů a jejich úprava
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Na základě předchozího zhodnocení klíčových problémů, které se vyskytly
v průběhu projektu a označení toho, zda představují riziko pro budoucí vývoj, lze
konstatovat, že:
 Největším a nejzávažnějším rizikem je zajištění adekvátních zdrojů dat, jejich
kvality a využitelnosti.
 Dalšími velmi význačnými riziky, zasluhující si velké pozornosti, jsou legislativní
rámec pro přístup a využití datových zdrojů a zajištění náležité ochrany
citlivých/individualizovaných dat.
 Všechna další rizika představují také určitou nejistotu a obavy pro realizaci
projektu a bude zapotřebí je vzít v úvahu pro správná manažerská rozhodnutí
a efektivní řízení.
Rizika a jejich ošetření je rovněž možno vnímat perspektivou toho, které oblasti
by bylo vhodné posílit a zahrnout je přímo do aktivit, které je vhodné realizovat
v dalším období. V tomto smyslu jsou definovány návrhy do budoucna
v závěrečné kapitole.
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6. Závěr
6.1. Návrhy a doporučení pro další období
Návrhy a doporučení pro další rozpracování Studie proveditelnosti aplikace
StarMetricsTM v České republice vycházejí z dosavadních poznatků a zkušeností
řešitelského týmu a představují oblasti, kterým by bylo vhodné v následujícím
období věnovat pozornost. Návrhy je možné vnímat také jako možné budoucí
projekty, respektive jednotlivé konkrétní kroky v rámci případných projektů.
Předpoklady a opatření pro zajištění následujících aktivit - investiční opatření (finanční,
personální, materiální a technické):
 Zajištění dostatečných finančních prostředků pro realizaci navazujících aktivit
včetně rezerv pro řešení rizikových situací.
 Zajištění kvalifikovaného řešitelského týmu včetně zaškolení nových odborných
pracovníků.
 Zajištění potřebného technického vybavení a IT služeb.
Návrhy a doporučení konkrétních budoucích aktivit se zaměřením na datové zdroje:
 Rozpracovat vazby interních procesů na sběr dat – systematický/systémový
sběr.
 Dořešit automatizaci sběru dat, která nahradí částečné ruční zadávání dat,
nastavení.
 Dokončit popis všech interních a externích dat, včetně dovysvětlení,
např. v případě podnikových dat, dat a zadávání do DAFOSU.
 Řešit systém aktualizace dat, eliminace překryvů dat datové základny, vyladění
systému.
 Zajistit auditovatelnost a konsolidovatelnost dat a kompletace jejich převedení
do DAFOSU, dokončit výběr a konsolidaci chybějících datových zdrojů do DAFOS
(data z projektu INKA atd.)
 Dořešit legislativní a administrativní omezení v přístupu a využití dat
 Zajistit plnou propojenost DAFOS na další analytické práce a programy TA ČR
 Dořešit ochranu citlivých dat, zásady bezpečnosti práce s datovými zdroji a daty
a přijmout k náležitá opatření k jejich ochraně.
 Dořešit problematiku osob, jak je možné je vést a jaká data by měla být sbírána.
U výzkumníků na projektech TA ČR zvážit i požadavek vykazování počtu
odpracovaných hodin, nebo část úvazku po dobu trvání smlouvy, aby bylo
možné přepočítat na Full Time Equivalent.
 Vytvořit a pilotně ověřit systém pro mapování navazujících výzkumných
procesů.
Návrhy a doporučení konkrétních budoucích aktivit se zaměřením na reporting a užití
výsledků šetření:
 Vytvořit veřejný web a postupně inovovat uživatelské rozhraní na základě
reflexe zkušeností uživatelů DAFOSU s jednotlivými uživateli v rámci TA ČR.
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 Připravit grafickou vizualizační vrstvu pro prezentaci různorodých informací,
usnadňující manažerské řízení a vyhodnocování projektů TA ČR.
 Připravit datové exporty pro interní a externí užití (automatické vs. ad-hoc; pro
interní potřeby vs. veřejná data - např. OpenData).
 Zdokonalit proces přiřazování hodnotitelů na základě dat z DAFOSU (shluková
analýza).
 Pokračovat ve sběru Case Studies, analytické práci a následné přípravě
výsledných reportů a tvorba znalostní báze.
 Pokračovat a zintenzivnit spolupráci se státními organizacemi a institucemi ve
vzájemné spolupráci, jak v získávání potřebných informací a dat, tak i v užití
výsledků práce TA ČR.
 Zahájit diskuzi na téma sběru dat, přesně definovat jaká dodatečná data by měla
být sbírána.

6.2. Závěrečné shrnutí
StarMetricsTM je v pravém slova smyslu komplexní metoda k hodnocení výzkumných
programů, návratnosti investic, sociálních efektů a dopadů veřejně financovaného
VaVaI, kterou uplatňuje konsorcium výzkumných ústavů ve Spojených státech
amerických. Úspěšnost a efektivnost užití tohoto přístupu vedla k záměru aplikace
principů StarMetricsTM na podmínky České republiky.
Z tohoto důvodu byla provedena analýza stávajících datových zdrojů, pasport
technického zázemí, analýza zahraničních zdrojů, konkrétně příkladů praktického užití
StarMetricsTM ve Spojených státech amerických. Následovalo ověření realizovatelnosti
StarMetricsTM v podmínkách České republiky ve zvolené efektivní variantě, byla
vytvořena datová základna DAFOS a testovány jednotlivé analytické úkoly a záměry.
Hlavním cílem této studie bylo:
1) Zhodnotit možnosti aplikace principů modelu StarMetricsTM na podmínky
České republiky.
2) Popsat efektivní variantu této aplikace.
3) Formulovat návrhy a doporučení pro další období vycházející z omezení při
realizaci.
Dílčím cílem studie je poskytnout podklady pro implementaci nového analytického
servisu v TA ČR založeného na tzv. Evidence Based Policy a ověřování v praxi. Současně
je studie základem pro vytvoření standardů pro práci s daty a východiskem pro
nastavení pravidel pro potřeby analytických služeb TA ČR.
První cíl byl naplněn v kapitole Aplikace principů StarMetricsTM v České republice.
Kapitola popisuje funkcionality americké předlohy StarMetricsTM. Na tomto základě jsou
popsány reálné analytické požadavky pro prostředí České republiky. Požadavky lze
rozdělit do šesti okruhů: vyhodnocení podpory VaVaI, výzkumné aktivity, výzkumníci,
export dat pro vizualizaci a analýzy, doporučování oponentů a vyhledávání duplicit.
Dále je zkoumáno ověření realizovatelnosti těchto požadavků a je popsána datová
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základna, která byla pro dané ověření vytvořena. Tato datová základna obsahuje
veřejně dostupná data relevantní vůči VaVaI prostředí a podnikům.
Finanční část se zabývá globálním dopadem nově získaných analytických informací
v důsledku zatím polo-automatizovaných analýz provedených na základě dat v datové
základně. V důsledku lepších podkladových informací pro rozhodování na základě
Evidence Based Policy v oblasti oponentů, duplicit a popisu prostředí, vyčísluje Studie
proveditelnosti úsporu pro Českou republiku na minimálně 150 mil. Kč.
Druhý cíl byl naplněn v kapitole: Možnosti řešení StarMetricsTM. Popsány jsou varianty
řešení počínaje zachováním stávajícího stavu, kdy se prakticky nic nezmění a duplicity
budou přetrvávat a přiřazování oponentů bude mít ruční charakter, přes variantu
nalezení sofistikovanějšího řešení aplikací zahraničních poznatků a zkušeností, kdy se
efektivní řešení bude snažit nalézt tým zahraničních odborníků a odborníků z České
republiky. Varianta, která byla realizovaná v rámci projektu, byla zhodnocena jako
varianta efektivní.
Studie proveditelnosti ve svých analytických částech ukázala, že optimálním řešením
byla realizace prostřednictvím řešitelského týmu TA ČR. Pro tuto variantu hovořily
především dosavadní zkušenosti a poznatky, odborná erudice a fundovanost,
zkušenosti a poznatky z tvorby a užití datových zdrojů a přiměřené náklady na zavedení
a provoz. Vítěz z veřejné soutěže vyhlášené v Programu BETA, který by případně byl
realizátorem, by býval měl omezené poznatky a zkušenosti z aplikace této metody
řešení. Navíc, vyhlášená výzkumná potřeba obsahovala pouze úkol vyhledávání duplicit,
tedy nedošlo by k realizaci záměru v širším pojetí. Mezinárodní řešitelský tým by měl
jistě dostatek zkušeností a poznatků z aplikace metody StarMetricsTM, zejména
v zahraničí. Na druhou stranu by TA ČR čelil možným problémům pramenícím
z aplikace na podmínky České republiky, které jsou např. od Spojených států
amerických značně odlišné (datové zdroje).
Třetí cíl vychází z předešlých kapitol. Na základě zhodnocení klíčových problémů, které
se vyskytly v průběhu projektu, a označení toho, zda představují riziko také pro budoucí
vývoj, bylo možné konstatovat, že všechny definované problematické oblasti
představují určitou míru rizika pro budoucí vývoj. Ošetření těchto rizik lze a právě jejich
formulace umožní zaměřit se na jejich efektivní řízení. Rizika a jejich ošetření je možno
vnímat perspektivou toho, které oblasti by bylo vhodné posílit a zahrnout je přímo do
aktivit, které je dobré realizovat v dalším období. V tomto smyslu jsou definovány
návrhy a doporučení do budoucna uvedené v závěrečné kapitole.
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7. Seznam použitých zkratek
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projektových duplicit a automatické přiřazování oponentů a finálně i tvorbu
reportů pro potřeby hodnocení programů

KA 3

Klíčová aktivita 3

RIV

Rejstřík informací o výsledcích

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti pro implementaci modelu k hodnocení nepřímých
dopadů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na základě principů
modelu StarMetricsTM v podmínkách České republiky

TA ČR

Technologická agentura České republiky

VaVaI

Výzkum, experimentální vývoj a inovace
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