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Manažerské shrnutí
Tento komplexní analyticko-metodický dokument vznikl na základě potřeby ucelení a popisu
pracovních postupů v oblasti řízení externích expertů v rámci Technologické agentury ČR (dále
TA ČR). Jedná se o výstup projektu reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Zefektivnění činnosti TA ČR
v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti
VaVaI (dále Zefektivnění činnosti TA ČR). Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu
v rámci Operačního program Lidské zdroje a zaměstnanost.
Popsané klíčové oblasti řešené v rámci metodiky jsou určeny zaměstnancům TA ČR, především
pracovníkům Oddělení podpory hodnocení projektů TA ČR (dále OPHP). Jedná se zejména o návrh
nové struktury informací a dat o externích expertech a propojení různých databází expertů a osob,
zlepšený způsob přiřazování expertů k projektům, efektivnější způsob vzdělávání expertů a hodnocení
kvality jejich práce.
Odborná část dokumentu je rozdělena do tří základních částí, přičemž první část se věnuje mapování
a popisu národních a zahraničních zkušeností. Druhá část je zaměřena na popis a analýzu stávajících
procesů TA ČR a návrhy na zefektivnění jednotlivých oblastí a třetí část dokumentu obsahuje
metodické postupy.
Cílem klíčové aktivity bylo zanalyzovat stávající procesy a navrhnout efektivní řešení pro ty oblasti,
které vykazovaly velké množství slabých stránek. V dokumentu jsou zachyceny výsledky činností,
které byly realizovány v průběhu realizace Klíčová aktivity 4 - Nastavení nového rámce pro odbornou
podporu veřejné správy. Na začátku realizace bylo provedeno mapování zkušeností u zahraničních
partnerů v pracovní skupině Select v rámci asociace inovačních agentur TAFTIE (z angl. The European
Network of Innovation Agencies) a programu Eureka. Byly vyplněny dotazníky od zástupců inovačních
agentur z Rakouska, Holandska, Německa, Polska, Švédska, Estonska, Francie, Chorvatska a Španělska.
Dále bylo provedeno mapování národních zkušeností u zástupců Národní agentury pro zemědělský
výzkum a řídicích orgánů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Výsledky
byly shrnuty do bodů, které vyjadřovaly specifika mezinárodní, národní a společná. Zmapování
nastavených procesů se uskutečnilo také v rámci TA ČR. Na základě analýzy v TA ČR a porovnání se
zkušenostmi ostatních rezortů byly identifikovány silné a slabé stránky. U oblastí a procesů, ve kterých
byly identifikovány slabé stránky, došlo k navržení jejich zefektivnění. Návrhy se týkají především
oblastí vyhledávání a oslovování, registrace, smluvních vztahů, školení, vzdělávání, hodnocení kvality
práce, systému odměňování externích expertů a v neposlední řadě také jejich přiřazování k návrhům
projektů.
Jednotlivé kapitoly se zaměřují na navržení pracovních postupů, které povedou k zefektivnění
spolupráce s oponenty, zpravodaji, odbornými hodnotiteli a pověřenými konzultanty a k efektivnímu
nastavení spolupráce s organizacemi působícími v oblasti státní správy a v oblasti výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací (dále VaVaI).
Každá kapitola obsahuje shrnutí současného stavu a popis nastaveného procesu, identifikaci slabých
stránek a navržená opatření pro zefektivnění jednotlivých činností. Dále jsou v metodice uvedeny
definice použitých pojmů, přílohy, tabulky, obrázky, grafy, seznam související legislativy a použitá
literatura.
Některé kapitoly mají povahu interního dokumentu, a proto je v jejich úvodu označeno „neveřejné“
a text v příslušné kapitole není uveden.
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Poznámka:
1. Pod pojmem expert se v dalším textu rozumí expert nebo expertka v závislosti na obsazení
funkce mužem nebo ženou. Předchozí věta platí obdobně pro pojmy aspirant, uchazeč,
pracovník, administrátor, sektorový specialista, vedoucí oddělení, ředitel a předseda.
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Použité metody
V průběhu tvorby dokumentu byla použita kombinace metod, které s ohledem na řešené téma
umožnily přijmout relevantní závěry a specifikovat konkrétní doporučení a návrhy na zlepšení.
1. Metoda analýzy byla uplatňována v průběhu zpracovávání celé metodiky. Ve všech jejích
částech bylo nutno zpracovávané poznatky a jevy analyzovat, tj. rozložit je na jednotlivé části,
které bylo nutno zhodnotit a kvalifikovat podle jejich vlastností charakteristických vzhledem
ke zkoumanému jevu.
2. Metoda syntézy byla uplatňována v průběhu celé metodiky, neboť umožňuje dospět
k pochopení zkoumaných problémů a k jejich správnému hodnocení.
3. Metoda indukce, tj. vyvozování obecných závěrů na základě většího počtu dílčích poznatků
o jednotlivostech byla aplikována rovněž průběžně. Také byla aplikována metoda dedukce,
tj. kdy z obecnějších poznatků, resp. závěrů, byly odvozovány závěry pro jednotlivá konkrétní
řešení.
4. Statistické metody byly využity k vyhodnocení dotazníků (metoda hodnocení četnosti
odpovědí a analýzy kontingence).
5. Obecné logické metody byly uplatňovány při zpracování celé metodiky, při výběru
prostředků k jejich dosažení a rovněž při řešení konkrétních cílů metodiky i při stanovení
příslušných závěrů a doporučení.
Konkrétní analytické činnosti byly založeny na:









Analýze dokumentů, která tvořila důležitou metodu získávání relevantních informací
nutných pro vytvoření zhodnocení, závěrů a doporučení. Uskutečnilo se zmapování veškerých
dostupných relevantních dokumentů týkajících se procesního řízení organizace, vzdělávání,
hodnocení záměrů, poskytování podpor, právní oblasti atd. Konkrétně se jednalo zejména
o směrnice, metodické pokyny a řády TA ČR. Analyzovány však byly i dokumenty řídicích
orgánů operačních programů a legislativa České republiky.
Využití desk research, které představovalo především vyhledání, sběr, zpracování a rešerši
dostupných relevantních dat, jejichž shromáždění poskytlo přehled o problematice (informace
z databází, analýzy TA ČR atd.).
Srovnávací analýze, která spočívala v komparaci zjištění získaných rozdílnými nástroji a byla
využita také pro porovnání výsledků získaných jednotlivými metodami. Významné využití
srovnávací analýzy bylo v rovině komparace výsledků mapování zahraničních zkušeností při
práci s experty.
Procesní analýze, kdy s využitím procesního modelu byly popsány postupy jednotlivých
činností v rámci řešených oblastí.
Využití dotazníkové metody - Dotazníkové šetření bylo použito při mapování zkušeností
poskytovatelů podpor v České republice i v zahraničí. Zástupci poskytovatelů odpovídali na 22
otázek zpracovaných do formy dotazníku. Otázky byly zaměřeny na oblasti týkající se řízení
externích expertů. V rámci dotazníkové metody byla použita metoda expertních rozhovorů.
Konkrétně tyto typy:
 Strukturovaný rozhovor se skládal z předem daných otázek spíše uzavřeného typu.
Průběh a osnova rozhovoru byla pevně stanovena s minimálním prostorem pro
pokládání doplňujících a upřesňujících otázek.
 Při polostrukturovaném rozhovoru byly předem zpracovány okruhy k rozhovoru,
podle kterých nebylo nutno striktně postupovat a v případě potřeby bylo možno měnit

Strana 8/119



jejich pořadí. Polostrukturované rozhovory poskytly prostor pro pokládání
doplňujících otázek u okruhů, u kterých bylo třeba zajít do větší podrobnosti.
Delphi metody, která je založená na postupném dotazování, porovnávání a vyhodnocování
odpovědí vybraných osob ke konkrétnímu problému. Primárně se jednalo o zaměstnance
Kanceláře TA ČR a členy předsednictva TA ČR. Cílem bylo vymezit názor na navrhované změny
a budoucí směřování organizace. Díky anonymitě bylo vyloučeno riziko bezprostředních
názorových konfliktů.
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I. Zkušenosti s řízením externích expertů
TA ČR byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací z veřejných prostředků, jako organizační složka státu k podpoře aplikovaného
výzkumu, vývoje a inovací (dále zákon č. 130/2002 Sb.). Od roku 2009 do roku 20151 TA ČR vyhlásila
celkem 18 veřejných soutěží v šesti programech a čtyři výzvy k identifikaci výzkumných potřeb v
programu BETA2, v rámci kterých bylo zhodnoceno celkem 4 905 projektů. Nejvíce projektů bylo
zhodnoceno ve veřejných soutěžích programu ALFA3 (dosud vyhlášeny 4 veřejné soutěže) a programu
EPSILON4 (dosud vyhlášena 1 veřejná soutěž).
TA ČR má v rámci svého informačního systému Patriot (dále IS Patriot) databázi externích expertů,
kteří se podílejí nejen na věcném hodnocení návrhů projektů, ale také na průběžném hodnocení při
realizaci projektů. Aktuálně je v rámci IS Patriot evidováno celkem 1 906 externích expertů, z čehož je
1 609 oponentů, 273 zpravodajů a 4 odborní hodnotitelé. Souběžně s IS Patriot je evidováno 20
pověřených konzultantů.
Při realizaci klíčové aktivity 4 projektu Zefektivnění činností TA ČR bylo provedeno mapování
zkušeností a hodnotících procesů nejen v rámci TA ČR, ale také na národní a mezinárodní úrovni (viz
příloha č. 1 a 2). V následujícím textu jsou popsány zkušenosti, pracovní postupy, silné a slabé stránky
související s procesem hodnocení a návrhy na zefektivnění současně nastaveného procesu.
Management externích expertů v rámci TA ČR se postupně vyvíjel s ohledem na předchozí zkušenosti
vlastní i získané. V současné době se řídí pracovními postupy popsanými ve vnitřních předpisech
a v procesním modelu TA ČR. Procesní mapy související s oblastí hodnocení návrhů projektů
a s řízením externích expertů jsou graficky zpracovány na následujících obrázcích (viz obrázky č. 1, 2
a 3).

Dále uvedená data a statistické údaje jsou platné ke dni 31. srpnu 2015.
Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA schválený
usnesením vlády č. 54 ze dne 19. ledna 2011 a změněn usnesením vlády č. 75 ze dne 30. ledna 2013.
1
2

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA schválen usnesením vlády č. 121 ze dne
8. února 2010 a změněn usnesením vlády č. 669 ze dne 28. srpna 2013.
4 Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON schválen usnesením vlády č. 987 ze dne
18. prosince 2013.
3
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Obrázek 1: Vrcholová procesní mapa TA ČR
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Obrázek 2: Zajištění posudků, stanovisek a odborných hodnocení v rámci TA ČR
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Obrázek 3: Správa hodnotitelů v rámci TA ČR
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1. Mapování národních a zahraničních zkušeností
V rámci vstupních analýz bylo provedeno mapování zkušeností u zahraničních partnerů v pracovní
skupině Select v rámci asociace inovačních agentur TAFTIE a iniciativy Eureka – program Eurostars.
Byly vyplněny dotazníky od zástupců inovačních agentur z Rakouské republiky, Nizozemského
království, Spolkové republiky Německo, Polské republiky, Švédského království, Estonské republiky,
Francouzské republiky, Chorvatské republiky a Španělského království.
Mapování zkušeností v České republice bylo provedeno se zástupci TA ČR (národní programy),
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačním programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání (řízen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy) a Ministerstva zemědělství Národní agentury pro zemědělský výzkum (dále NAZV). Na národní úrovni byly vyplněny nejen
dotazníky, ale byly provedeny rovněž strukturované rozhovory.
Všechny zjištěné zkušenosti jsou shrnuty v příloze č. 1 a příloze č. 2 tohoto materiálu.
Výsledek dotazování je možno rozdělit do následujících bodů v členění specifik národních,
zahraničních a společných.
Zahraniční specifika:








Velikost databáze externích expertů se pohybuje spíše ve stovkách osob, využívány jsou však
i databáze jiných organizací (např. Eureka deklaruje 4 000 zahraničních expertů).
V modelu používaným ve Španělském království experty vybírá odpovědná vládní organizace,
nezávisle na organizaci, která projekty administruje.
Větší počet hodnotitelů jednoho projektu je znakem modelu využívaného ve Švédském
království (tři interní hodnotitelé a tři externí hodnotitelé).
Interní hodnotitelé se ve větší míře zabývají i dalšími fázemi hodnocení (nejen formální
kontrolou a kontrolou přijatelnosti), a to např. posouzením stupně inovativnosti projektu,
posouzením vazby na cíle programu, kvality realizačního týmu, ekonomickým zdravím
žadatele nebo i posouzením nákladovosti projektu ve vztahu k podpoře a plánovaným
výstupům.
Vzdělávání expertů mnohdy probíhá v omezeném rozsahu či vůbec (Francouzská republiky), či
jen v základních rysech požadavků s ohledem na vyhlašované výzvy.
Kromě Rakouské republiky zahraniční zvyklosti nehovoří o využívání formálních kritérií pro
vyloučení experta z databáze z důvodu podjatosti.

Národní specifika:






Povinné činnosti, které stanovuje §21 zákon č. 130/2002 Sb.
V České republice jsou většinou využíváni jak interní, tak externí hodnotitelé vč. zahraničních.
Počet hodnotitelů jednoho projektu tvoří v České republice obvykle dvě osoby, někdy
s doplněním jednoho zpravodaje. V případě střetu v hodnocení je vybrán jeden další expert
(arbitr). U specifických projektů může být počet hodnotitelů navýšen až na sedm.
Interní hodnotitelé provádějí převážně pouze kontrolu formálních náležitostí a kontrolu
přijatelnosti, externí věcné hodnocení, nicméně i interní hodnotitelé mnohdy vykonávají
činnosti v dalších fázích hodnocení (Operační program Výzkum a vývoj pro inovace a Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost).
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Databáze externích expertů jednotlivých poskytovatelů v České republice obsahují větší počet
osob (pohybuje se ve stovkách až tisících osob, tj. 400 – 2000 osob), než je průměr
u zahraničních poskytovatelů.

Společné prvky5:







Experti pocházejí z různých sfér, převážně však z akademické sféry (univerzity), výzkumných
organizací, ale také soukromého sektoru (podniky, konzultanti, konzultační společnosti, dále
osoby samostatně výdělečně činné, důchodci nebo osoby na rodičovské dovolené).
Obecně jsou využívány různé typy expertů (interní, externí, zahraniční). Téměř ve 2/3 se
využívají jak interní, tak externí hodnotitelé, ve 20 % případů pak pouze interní hodnotitelé.
Výběr expertů probíhá z databáze organizace, která je naplněna údaji o expertech. Databáze se
tvoří obvykle vyhlášením výzvy k náboru expertů, průběžnou registrací, předchozími
zkušenostmi s konkrétními experty nebo i doporučením experta, který již pro organizaci
pracoval či využitím údajů z jiných databází. Specifický je přístup ve Španělském království,
kdy experty vybírá odpovědná vládní organizace, nezávisle na organizaci, která projekty
administruje.
Zpracování hodnotících posudků probíhá elektronickou formou, v ojedinělých případech dojde
k následnému vytištění výstupu a podepsání zpracovatelem. Nicméně převažuje elektronická
forma (e-mail, informační systémy pro zpracování posudků).

Předchozí společné prvky rekapituluje následující graf.
Graf 1: Společné rysy při řízení externích expertů v České republice a zahraničí
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Experti musí splňovat vzhledem k zaměření projektu odbornost potřebnou k hodnocení
projektů (technické znalosti, ekonomické znalosti apod.), zahraniční instituce (Francouzská
republika, Španělské království) více akcentují dosažené vzdělání a akademické tituly.
Kontrola odbornosti probíhá ve většině případů doložením vzdělání diplomem a nahodilou
kontrolou z veřejně dostupných zdrojů (specifikum České republiky), kontrola identity

Do grafů vstupují data 14 analyzovaných subjektů, u kterých bylo provedeno mapování zkušeností (Select v rámci TAFTIE,
program Eureka, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operační program Výzkum a vývoj pro inovace,
NAZV a TA ČR).
5
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probíhá v ojedinělých případech a k zajištění nepodjatosti experta je vyžadován podpis
čestného prohlášení experta.
Graf 2: Kontrola identity
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Interní hodnotitelé jsou obvykle vybíráni na základě znalostí a zkušeností v požadované oblasti
přiřazením odpovědnou osobou (vedoucím pracovníkem) nebo orgánem (komisí).
Jmenování experta provádějí sami poskytovatelé (resp. jejich vedení nebo pověřené orgány),
v ojedinělých případech nadřízené instituce.
Vzdělávání expertů je povětšinou řešeno prezenčním seminářem a e-mailovým zasláním
podkladových materiálů, v ojedinělých případně také prostřednictvím e-learningu či video
seminářem.

Graf 3: Školení a vzdělávání expertů
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Počet hodnotitelů jedné projektové žádosti je různý od dvou až do sedmi osob (dle výzvy, typu
projektů, národních zvyklostí, atd.). Následující graf znázorňuje srovnání obvyklého počtu
hodnotitelů jedné projektové žádosti.
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Graf 4: Srovnání obvyklého počtu hodnotitelů jedné projektové žádosti







Nelze jednoznačně posoudit společné prvky systému setkávání expertů (pracovní skupiny,
oborové panely) a kolektivní diskuze nad hodnocením, revizí hodnocení a sestavením pořadí
projektů dle hodnocení jako podkladu pro výběrové orgány.
Srovnání nákladů na hodnocení jednoho projektu nelze jednoznačně provést z důvodu odlišné
úrovně detailu poskytnuté odpovědi. Při detailnější analýze by mohlo být konstatováno, že
není velkého rozdílu mezi náklady na projekt v České republice a v zahraničí. Z dostupných
materiálů lze rámcové náklady stanovit v České republice, Polské republice, Španělském
království či Švédském království okolo 200 eur, při více kolovém výběru a pořádání grémií až
max. 2.500 eur (Francie). Nebo, jak uvádí Operační program Výzkum, vývoj pro inovace, až
170.000 Kč za projekt (zahrnuje náklady za celý hodnotící proces projektu - náklady na věcné
hodnocení projektové žádosti a konsenzuální meeting, cestovné, ubytování atd.). Průměrné
náklady v Operačním programu Výzkum, vývoj pro inovace se pohybuje kolem 60-70.000 Kč
na projekt.
Průměrné náklady na hodnocení projektu sledovaného vzorku se pohybují okolo 550 eur,
přičemž medián nákladů dosahuje 210 eur.
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Graf 5: Náklady hodnocení jednoho projektu (v eur)
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Hodnocení práce samotných externích expertů se provádí ve všech zemích kromě Švédského
království. Zde jsou závěry z hodnocení respektovány.
Postihem za nekvalitní posudek je oznámení o nedostatcích, vyřazení experta z databáze nebo
zapsání na tzv. „Black list“, v Polské republice v ojedinělých případech uplatňují penalizaci.

Silné a slabé stránky
Dotázané organizace uvedly silné a slabé stránky jejich systému práce s externími experty, jež jsou
uvedeny níže:




Vybrané silné stránky:
 transparentnost systému a objektivita hodnocení (dodržování pravidla více očí),
 zvýšení odbornosti při hodnocení návrhů projektů využitím externích expertů,
 aktivní využívání databáze hodnotitelů,
 obvykle snadný přístup do zabezpečeného systému,
 hodnocení externích expertů a ověření jejich kvality,
 analytické vyhodnocení výkonnosti a detekce chyb (Eureka)
Vybrané slabé stránky:
 velké rozdíly v úrovni hodnocení projektových žádostí externími experty
 „ruční“ výběr hodnotitelů/losování (kromě TA ČR, kde přiřazování oponentů probíhá
počítačovým algoritmem),
 ne zcela konkrétní metodiky hodnocení práce externích expertů,
 nedostatečná školení/vzdělávání externích expertů,
 nutnost akceptace i nekvalitního posudku (Francie),
 finanční náročnost zpracování posudku (Estonsko),
 žádosti v národním jazyce neumožňují velké využívání zahraničních expertů - vyšší riziko
podjatosti (Chorvatsko),
 kontrola ze strany agentury není možná (střety zájmů, odbornost expertů), protože
veškerou práci s experty zajišťují relevantní vládní organizace (Španělsko)
 omezená schopnost expertů z akademické sféry posoudit využitelnost výsledků projektu
v praxi (Rakousko).
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2. Mapování zkušeností v rámci TA ČR
V rámci vstupních analýz bylo provedeno obdobné mapování procesů nastavených v rámci TA ČR,
které je součástí přílohy č. 1. Následně bylo provedeno studium vnitřních předpisů Kanceláře TA ČR,
strukturované rozhovory s vybranými pracovníky OP HP a Oddělení veřejných soutěží TA ČR, kteří
jsou zodpovědni za činnosti týkající se práce s externími experty a za činnosti související s hodnotícím
a schvalovacím procesem. Rozbor dílčích oblastí je detailně popsán v části II. Popis a analýza správy
expertů v rámci TA ČR.
Při mapování zkušeností byly identifikovány následující silné a slabé stránky stávajících procesů, které
probíhají v rámci aktivit Kanceláře TA ČR.
Silné stránky:











Rozsáhlá databáze hodnotitelů/externích expertů.
Automatický mechanismus přiřazovaní hodnotitelů k návrhům projektů, který je založen na
shodě odborností expertů a oborů návrhů projektů.
Objektivní způsob přiřazování oponentů na základě oborového členění (eliminace
klientelismu).
Hodnocení návrhu projektu dvěma až třemi oponenty a zpravodajem.
Přívětivé pracovní prostředí IS Patriot, v rámci kterého oponenti posudky zpracovávají.
Hodnocení posudků oponentů.
Transparentní vyhodnocování veřejných soutěží Radou programu.
Procesy umožňují, aby jeden a tentýž expert (t. č. zpravodaj) byl u projektu od hodnocení
návrhu až po vypracování stanoviska k průběžné či závěrečné zprávě.
Školení externích expertů/hodnotitelů před každou veřejnou soutěží.
Pozice pověřeného konzultanta v programu Centra kompetence6.

Slabé stránky:








Vyhledávání v rámci IS Patriot:
 nelze najednou vyhledat všechny oponentské posudky, které vybraný oponent vypracoval
napříč všemi programy a veřejnými soutěžemi,
 nelze pod jménem zpravodaje vyhledat, ke kterým projektům zpracovával Souhrnnou
hodnotící zprávu a ve kterých projektech plnil a plní roli zpravodaje v rámci jejich
realizace.
Při zadávání údajů o oponentech do databází neprobíhá kontrola, zda opravdu má oponent
uvedené vzdělání a zkušenosti z hodnocení daného oboru.
Obory dle Centrální evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále CEP),
podle nichž jsou oponenti přiřazováni, jsou velmi široké. Při přiřazování oponentů k návrhům
projektů může docházet k chybám v zaměření oponenta – oponent pak hodnotí návrh projektu
v oboru, ve kterém nemá odpovídající znalosti a zkušenosti.
Zavedení e-learningu mělo za následek odstoupení některých zkušených oponentů, kteří to
pokládali za projev nedůvěry v jejich odbornost.
E-learningový materiál je zdlouhavý a obsahuje velmi jednoduché testové otázky.

6

Program Technologické agentury České republiky na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji
a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence schválené usnesením vlády č. 55 ze dne
19. ledna 2011 a změněn usnesením vlády č. 146 ze dne 27. února 2013.
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Slabinou většiny oponentů z akademického prostředí je malá schopnost reálně posoudit
komerční potenciál předkládaných projektových návrhů.
Neprobíhá jiné vzdělávání než před novými veřejnými soutěžemi.
Chybí metodiky/pracovní postupy pro hodnocení práce zpravodajů.
Systém odměňování formou ročních paušálních finančních odměn pro zpravodaje a členy
poradních orgánů, speciálně v případě, kdy v daném roce není vyhlášena žádná veřejná soutěž
Celý proces hodnocení je nadměrně složitý. Z důvodu novely zákona č. 130/2002 Sb. je nyní
odborný poradní orgán složený z osob, které jsou a priori nepodjaté, což bohužel vylučuje
většinu odborníků. Proto zřídila TA ČR další mezistupeň – kolegium odborníků.
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3. Návrhy na zefektivnění v rámci TA ČR
Realizační tým Klíčové aktivity 4 projektu Zefektivnění činností TA ČR vypracoval celou řadu analýz,
podkladových materiálů, rozborů a statistik, na základě kterých byly navrženy varianty pro
zefektivnění procesu Správa oponentů a odborných hodnotitelů, který se týká spolupráce a řízení
externích expertů.
V následujícím odstavci je uveden soubor hlavních návrhů z jednotlivých oblastí, které byly v rámci
procesu Správa oponentů a odborných hodnotitelů analyzovány. Každý návrh je detailně popsán
v dílčích kapitolách celého metodického dokumentu.
Mezi zásadní návrhy na zefektivnění spolupráce s externími experty patří:













Možnosti vyhledávání a oslovování nových externích expertů za účelem rozšíření databáze
hodnotitelů.
Úprava registračního formuláře, včetně strukturovaného životopisu a textového pole pro
klíčová slova, za účelem možnosti automatického využití a aktualizace evidovaných dat.
Poznámka: v některých zemích se využívá klíčových slov k přiřazování hodnotitelů.
Úprava a propojení registrační databáze s databází hodnotitelů IS Patriot.
Eliminování papírové komunikace prostřednictvím zavedení unikátního přístupu externích
expertů do IS Patriot.
Elektronizace podpisů Rámcové smlouvy (prostřednictvím unikátního elektronického přístupu
do IS Patriot).
Znovuzavedení povinného vstupního všeobecného elektronického semináře. Po vstupním
semináři budou následovat semináře vztahující se pouze k vyhlášeným veřejným soutěžím.
Eliminace nepřesného přiřazování oponentů k projektům využitím vhodnějších zdokonalených
metod a algoritmů.
Návrh metodiky hodnocení práce externích expertů, včetně navržených hodnotících formulářů.
Návrh nového systému odměňování externích expertů, který bude reflektovat jejich reálně
odpracovanou činnost.
Sloučení všech existujících databází v TA ČR.
Provázání dat o externích expertech skrze datový sklad DAFOS s údaji o projektech, jejich
řešitelích a subjektech.

Poznámka: zjednodušení procesu hodnocení by patrně vyžadovalo změnu zákona č. 130/2002 Sb.
(např. návrat zákonné úpravy ke stavu, který platil před jeho novelou z roku 2009).
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II. Popis a analýza správy expertů v rámci TA ČR
1. Typy expertů, výběrová kritéria a podmínky
1.1. Popis stávajícího stavu
Kritéria a základní podmínky výběru expertů dosud nejsou v rámci TA ČR metodicky popsána.
V podmínkách TA ČR je využíváno několik typů expertů, kteří plní role dle jednotlivých fází hodnocení.
Od formální kontroly (vykonávají zaměstnanci Kanceláře TA ČR) až po expertní hodnocení záměrů
(vykonávají externí experti).
Pod pojmem „expert“ je v rámci této metodiky, ale i ve směrnicích TA ČR, chápán hodnotitel, kterým
může být oponent, zpravodaj, odborný hodnotitel, pověřený konzultant, sektorový specialista nebo
člen odborných poradních orgánů a kolegií odborníků.
Typy expertů/hodnotitelů
Externí:
Oponent – Expert, který je přiřazen (dle příslušného hlavního či vedlejšího oboru kategorie CEP)
k jednomu či více návrhům projektů ve veřejné soutěži.
Činnost oponenta:
V souladu s § 21 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb. zpracovává posudek oponenta jako podklad pro
hodnocení návrhu projektu v dalších stupních s výjimkou případu, kdy na základě zdůvodněného
doporučení odborného poradního orgánu rozhodne, že návrh projektu nebude ze zásadních důvodů
dále hodnocen a bude vyřazen z veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.
Výsledkem práce oponenta jsou zpracované posudky oponenta ve veřejné soutěži a obdobné posudky
oponenta v rámci veřejné zakázky ve VaVaI, příslušných hodnotících procesů a schvalování
výzkumných potřeb.
Zpravodaj - Člen kolegia odborníků, není-li v dané veřejné soutěži ustanoveno, pak i odborného
poradního orgánu (TA ČR, stejně jako někteří další poskytovatelé, nazývají tento orgán z tradice radou
programu), který má příslušné odborné znalosti ve vztahu k problematice řešeného projektu a který
byl k tomuto projektu poskytovatelem přiřazen za účelem zpracování podkladu zpravodaje ve veřejné
soutěži a obdobné činnosti a další činnosti během řešení projektů i po ukončení jejich řešení v rámci
realizace programu (průběžné hodnocení projektů, veřejnosprávní kontroly a změnová řízení).
Činnost zpravodaje:







seznamuje se s posudky ve veřejné soutěži a případným hodnocením odborného hodnotitele,
posuzuje kvalitu dodaných posudků, kterou oznámkuje a slovně ji hodnotí,
shrnuje stanoviska těchto posudků,
připravuje podklady pro jednání příslušného kolegia odborníků nebo odborného poradního
orgánu,
navrhuje text stanoviska kolegiu odborníků nebo odbornému poradnímu orgánu,
při realizaci projektuje je zodpovědný za vypracování stanoviska ke každé průběžné
a závěrečné zprávě.
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Výsledkem práce zpravodaje je vypracování Stanoviska zpravodaje (formulář F-203) nebo Souhrnné
hodnotící zprávy (formulář F-217)7, a Tabulky kritérií hodnocení posudku ve veřejné soutěži (tabulka
F-204). Tyto formuláře a tabulky tvoří přílohy SME – 238.
Odborný hodnotitel - Specialista, který hodnotí ekonomické zdraví uchazeče, posuzuje vlastnickou
strukturu uchazeče, identifikuje podniky v obtížích, prověřuje duplicitu návrhů projektů nebo jiná
kritéria dle specifických potřeb vyhlášené veřejné soutěže.
Činnost odborného hodnotitele:








doplňuje hodnotící a vysvětlující komentáře, případně další připomínky k údajům uvedeným
uchazečem ve formuláři F-198 Hodnocení ekonomického zdraví uchazeče SME – 23,
vyjadřuje se k nestandardnímu stavu, vývoji a trendům hospodaření uchazeče,
sleduje další veřejně dostupné informace o uchazeči (výroční zprávy, obchodní rejstřík,
insolvenční rejstřík, webové stránky uchazeče apod.),
formuluje závěry k rizikovosti uchazeče z hlediska ekonomického zdraví a navrhuje
doporučení/opatření ke snížení identifikovaných rizik,
ověřuje úplnost a pravdivost údajů poskytnutých uchazečem k vlastnické struktuře (podíly
v osobě uchazeče alespoň 10 % a podíly uchazeče v dalších právnických osobách),
formuluje závěry k rizikovosti uchazeče z hlediska vlastnické struktury (zda-li může mít
koncový vlastník vliv na hodnocení projektu či na příjem podpory),
posuzuje, zda se v případě uchazeče nejedná o podnik v obtížích dle definice uvedené
v Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107
a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory slučitelné s vnitřním trhem.

Výsledkem práce odborného hodnotitele je výrok o zařazení projektu do kategorií rizikovosti jak
z hlediska vlastnické struktury uchazeče, tak z hlediska ekonomického zdraví.
Pověřený konzultant - Expert, který je přiřazen (dle příslušného hlavního či vedlejšího oboru
kategorie CEP) k jednomu či více projektům podpořeným v rámci programu Centra kompetence. Jedná
se o vysoce kvalifikovaného odborníka, který má příslušné odborné znalosti ve vztahu k problematice
řešeného projektu programu Centra kompetence a který byl k tomuto projektu/tům přiřazen za
účelem nadstandardní komunikace (mezi TA ČR a zástupci centra) v průběhu realizace projektů, a to
vzhledem ke komplexní povaze, délce trvání projektů a výši státní podpory. Cílem této komunikace je
zajistit poskytovateli průběžnou kvalitní informovanost o průběhu řešení a rovněž nabídnout příjemci
radu či pomoc v oblastech, ve kterých má pověřený konzultant velké zkušenosti.
Činnost pověřeného konzultanta:






dohled nad průběhem realizace a řízením projektu programu Centra kompetence,
dohled nad plněním výsledků projektu,
spolupráce na hodnocení plnění implementačního plánu výsledků vzniklých z realizovaného
projektu, a to zejména způsobu a efektivity uplatnění výsledků projektu v praxi,
kontrola a zhodnocení průběžných, mimořádných a závěrečných zpráv projektu a vypracování
stanovisek k těmto zprávám,
komplexní hodnocení předkládaných změn realizovaného projektu a vypracování stanovisek
k vybraným změnám,

V současnosti výhradně Souhrnnou hodnotící zprávu.
Směrnice TA ČR - Zajištění zpracování podkladů, posudků a odborných hodnocení (SME - 23), verze 4 účinná od
1. prosince 2015.
7
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účast na oponentních řízeních konaných v průběhu i po ukončení řešení projektu,
účast na koordinačních schůzkách konsorcia (minimálně 1× za čtvrtletí) spojená s reportingem
závěrů jednání,
účast na mimořádných jednáních souvisejících s realizací projektu včetně hodnocení projektu
pro účely uplatňovaného postupu - stop or go (interim hodnocení),
poskytování legislativního poradenství,
odborná a částečně i administrativní poradenská činnost ve prospěch realizovaného projektu.

Výsledkem práce pověřeného konzultanta jsou průběžné zprávy o realizaci projektu programu Centra
kompetence, které jsou jedním z podkladů pro pravidelné vyhodnocování projektů předsednictvem
TA ČR.
Detailní postupy činností a požadavky na podobu zprávy o průběhu realizace projektu jsou uvedeny
v návrhu metodiky činnosti pověřeného konzultanta, pracovní označení (MET-03). Metodika je
výstupem projektu Nastavení a implementace sektorových expertních služeb Technologické agentury
České republiky (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00049) financovaného z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost (dále projekt Sektorové služby) a dosud nebyla schválena, ale pověření
konzultanti postupují v souladu s tímto návrhem a dle uzavřené smlouvy.

Interní:
Sektorový specialista - zaměstnanec TA ČR se vzděláním, praxí a/nebo hodnotitelskými zkušenostmi
z příslušného oboru schopný v daném oboru posuzovat návrhy projektů a prověřovat jejich
hodnocení. Zřízení této profese, její účelnosti a její možná náplň byly zatím ověřovány v rámci projektu
Sektorové služby, financovaného z OP LZZ. Dále uváděná fakta vyplynula z řešení projektu a v rámci
kapacitních možností TA ČR budou navrhované činnosti postupně realizovány.
V rámci činnosti v TA ČR:




provádí posouzení nabídek podaných v rámci veřejné soutěže programu BETA,
účastní se kontrol na místě projektů v rámci jejich realizace,
někteří sektoroví specialisté vykonávají činnost pověřených konzultantů u programu Centra
kompetence.

Z analýzy potřeb interních a externích zákazníků v oblasti sektorových služeb vyplývá doporučení
záměru nahrazení některých externích expertů sektorovými specialisty.
Sektoroví specialisté již nyní pokrývají v rámci možností spektrum odborných oblastí a zapojují se do
procesu hodnocení, přestože to zatím není metodicky upraveno.
V souvislosti s činností oponentů provádějí:








posouzení odborné způsobilosti oponenta na základě jeho životopisu,
posouzení podezření z podjatosti oponentů s uchazeči na základě analýzy veřejně dostupných
dat a s pomocí informací o společných publikacích, projektech a patentech (Informačním
systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),
posouzení hodnocení návrhů projektů ve sporných případech (rozdíly v bodovém hodnocení
oponentů, rozpor mezi stanovisky oponentů, nedostatek kompetentnosti, podjatost apod.)
a návrhy na ukládání nápravných opatření,
posouzení odborné stránky stížností,
posouzení některých specifických rysů návrhů projektů (reálné přínosy projektu),
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posouzení odborné úrovně a potřebnosti výzkumných potřeb, navrhovaných rezorty
v programu BETA,
zpracování oponentských posudků pro závěrečná oponentní řízení.

V rámci činností zpravodajů provádějí:



přípravu stanovisek pro kolegia odborníků, odborné poradní orgány a předsednictvo TA ČR,
přípravu odborných podkladů v negociačních jednáních s vybranými příjemci podpořených
projektů.

Člen komise pro přijímání návrhů projektů – Činnost komise zahrnuje proces od přijímání návrhů
projektů do veřejné soutěže (a to od vyhlášení veřejné soutěže a zpřístupnění elektronické aplikace
pro podávání návrhů projektů) po zveřejnění výsledků vyhodnocení splnění podmínek veřejné
soutěže a odeslání rozhodnutí o nepřijetí návrhu projektu do veřejné soutěže.
Hlavní činnost spočívá ve vyhodnocování plnění podmínek veřejné soutěže (formální kontrola
a kontrola přijatelnosti). Členové komise jsou zaměstnanci Kanceláře TA ČR a do komise pro konkrétní
program jsou navrhováni vedoucím Oddělení veřejných soutěží TA ČR a schvalováni ředitelem
Kanceláře TA ČR. Následně jsou jmenováni podpisem předsedou TA ČR (podpisem formuláře F-023
Jmenování členů Komise pro přijímání návrhů projektů je přílohou č. 3 směrnice SME-069).
Člen komise:







otevírá obálky s kvalifikačními dokumenty, které zaeviduje do IS Patriot,
v IS Patriot vyhotovuje protokol ke každému doručenému kvalifikačnímu dokumentu za
konkrétního uchazeče,
vyhodnocuje splnění podmínek veřejné soutěže (formální kontrola a kontrola přijatelnosti),
hodnotí splnění formálních podmínek dle formuláře F-025 (příloha směrnice SME-06),
zpracovává protokol z hodnocení Komise pro přijímání návrhů projektů (formulář F-027 příloha č. 7 směrnice SME-06),
zpracovaný protokol předává předsednictvu TA ČR.

Administrátor hodnotitelů - Zaměstnanec Oddělení podpory hodnocení projektů TA ČR pověřený
jeho vedoucím organizačním zajišťováním procesu řízení oponentů, zpravodajů a odborných
hodnotitelů a pověřených konzultantů.
Hlavní činnosti administrátora hodnotitelů:









9

zadává schválené externí experty do databáze (pokud v ní již nejsou evidováni),
přiřazuje prostřednictvím IS Patriot dle nastaveného algoritmu ke každému návrhu projektu či
uchazeči konkrétní externí experty (odborného hodnotitele, zpravodaje, oponenta),
v případě potřeby žádá kolegium odborníků nebo odborný poradní orgán o návrhy vhodných
expertů k návrhům projektu (v případě, že není vhodný expert nalezen či odmítne
objednávku),
prostřednictvím informačních systémů (IS Patriot, Evidence oponentů, Beta) či e-mailem zasílá
přiřazenému expertovi notifikaci s objednávkami na zpracování hodnocení,
zpřístupňuje v IS Patriot návrhy projektů a příslušné formuláře pro hodnocení,
prověřuje shodu listinné a elektronické verze obdržených posudků,
provádí kontrolu úplnosti a formální správnosti hodnocení expertů,

Směrnice TA ČR pro přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže (SME - 06), verze 4 účinná od 4. března 2016.
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předává vypracovaná hodnocení odborných hodnotitelů, posudky oponentů a podklady
zpravodajů ve veřejné soutěži Oddělení veřejných soutěží TA ČR,
zajišťuje vzdělávání hodnotitelů,
zajišťuje komunikaci s potenciálními (oslovování nových) i stávajícími hodnotiteli,
připravuje zadání aplikace IS Patriot, v níž hodnotitelé realizují svá hodnocení.

1.2. Navrhovaná kvalifikační kritéria:
Způsobilost nových potenciálních hodnotitelů posuzují sektoroví specialisté, a to na základě
předloženého životopisu a dalších veřejně dostupných informací.
Každý expert by měl splňovat následující požadavky:







vysokoškolské vzdělání nebo min. středoškolské s maturitou s ohledem na charakter
hodnocení (např. kontrola formálních náležitostí);
praxe v oboru nejméně 5 let;
znalost českého jazyka;
znalost anglického jazyka – v případě, že je pro danou veřejnou soutěž potřebná;
trestní bezúhonnost, svéprávnost;
nutnost absolvovat vstupní prezenční školení – certifikát o absolvovaném školení.

Požadované doklady:





kopie diplomu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
výpis z rejstříku trestů (ne starší 90 dnů);
certifikát nebo čestné prohlášení o dosaženém stupni znalosti anglického jazyka (je-li
vyžadováno pro konkrétní veřejnou soutěž);
doložení praxe
 u zaměstnanců výzkumných organizací a univerzit výčtem deseti nejvýznamnějších
publikací vztahujících se k oborům hodnocení projektů;
 u pracovníků v aplikační sféře výčtem pěti nejvýznamnějších realizovaných projektů.

Předložení strukturovaného životopisu není požadováno, neboť všechna potřebná data by měl
aspirant vyplnit v nově navrženém registračním formuláři.

2. Vyhledávání, oslovování a komunikace s externími experty
V této kapitole budou nejprve představeny výsledky analýzy dat uvedených v rámci IS Patriot, který
eviduje externí experty. Cílem bylo analyzovat složení expertů a identifikovat případné nedostatky
v zastoupení expertů, které má TA ČR ve své evidenci. Smyslem je přispět k nasměrování zájmů při
oslovování dalších potenciálních osob, které mohou rozšířit databázi expertů.
Analýza byla zaměřena pouze na oponenty a zpravodaje, a to jak z důvodu jejich vysokého početního
zastoupení v databázi, tak z toho důvodu, že další experti jako pověření konzultanti a odborní
hodnotitelé jsou vzhledem ke specifičnosti jejich činností a významnosti své role vybíráni a oslovováni
předsednictvem TA ČR na základě specifických výběrových kritérií.
Analýza byla provedena z dat evidovaných v rámci IS Patriot ke dni 5. srpna 2015, kdy bylo evidováno
celkem 1 607 oponentů a 262 zpravodajů. Mezi oponenty mají větší zastoupení muži (83 %) oproti
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necelé pětině žen (17 %). Zastoupení žen mezi zpravodaji je ještě menší než mezi oponenty, a to
pouhých 14 % (celkově tedy 36 žen a 226 mužů).
Graf 6: Zastoupení expertů dle pohlaví

oponenti

zpravodajové

Graf níže uvádí věkové složení expertů, kteří uvedli datum narození. U 17 % oponentů (tj. 270 osob)
a 19 % zpravodajů (tj. 50 osob) vedených v databázi nebyl uveden žádný identifikátor, ze kterého by
bylo možno určit věk experta.
Graf 7: Experti dle věkových skupin
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Nejvyšší početní zastoupení oponentů je ve věkových kategoriích 31–45 let. Věkové rozvrstvení
zpravodajů je rovnoměrnější, početnější jsou skupiny ve věku 51–60 let.
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Graf 8: Experti dle původu

oponenti

zpravodajové

Většina expertů pochází z České republiky. Mezi oponenty je evidováno 254 cizích státních příslušníků
(tj. 16 %), u zpravodajů pouze 3 (tj. 1 %).
U zpravodajů je zastoupení ze Spolkové republiky Německo a Švýcarské konfederace (oba
zpravodajové jsou českého původu) a Slovenské republiky po jedné osobě. Z 254 zahraničních
oponentů nejvíce pochází z Italské republiky a Slovenské republiky. Dále Španělského království,
Spolkové republiky Německo, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Rakouské
republiky. Ostatní země jsou zastoupeny v počtu do 10 osob.
Graf 9: Zahraniční oponenti dle země původu
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V databázi oponentů figuruje pouze 7 oponentů se středoškolským vzděláním, nicméně jejich
odbornost je zajištěna rozsáhlými zkušenostmi v daném oboru. Celkem 502 osob dosáhlo
vysokoškolského vzdělání a nejvíce (1 025 osob) absolvovalo i postgraduální studium. U 73 osob není
vzdělání uvedeno.
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Graf 10: Oponenti dle dosaženého vzdělání
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Graf 11: Nejvyšší dosažené vzdělání oponentů dle pohlaví
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Téměř všechny osoby zahrnuté v databázi zpravodajů uvádějí dosažení vysokoškolského vzdělání.
U 5 zpravodajů není informace o vzdělání uvedena. Postgraduálního vzdělání navíc dosáhlo přes 80 %
mužů a 40 % žen.
Graf 12: Nejvyšší dosažené vzdělání zpravodajů dle pohlaví
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

41,7%
postgraduální

83,0%

VŠ
50,0%

16,1%
0,9%

8,3%

muži

ženy

neuvedeno

Z akademické sféry pochází dvě třetiny oponentů (971 osob), z aplikační sféry téměř třetina oponentů
(460 osob). U 176 osob není zaměstnavatel uveden. Celkové podíly zastoupení všech oponentů uvádí
následující graf.
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Graf 13: Oponenti dle typu zaměstnavatele
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Z hlediska délky praxe vykazuje 95 % registrovaných oponentů délku odborné praxe vyšší než 6 let.
Pozornost by měla být zaměřena na cca 60 osob, které se nacházejí pod touto hranicí.
Graf 14: Délka praxe oponentů
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Z hlediska oborové příslušnosti oponentů uvedlo jen jeden hlavní obor (podobor dle číselníku CEP)
410 oponentů a jen jeden vedlejší podobor 274 oponentů. Ostatní měli uvedenu kombinaci více
podoborů, povětšinou však v rámci jedné skupiny oborů (A – K).
Graf 15: Podíly zastoupených hlavních oborů
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Nejvyšší pokrytí mají obory J (průmysl), A (společenské vědy) a D (vědy o zemi). Tyto podíly
odpovídají potřebám TA ČR, neboť největší zastoupení z hlediska počtu podaných projektů mají
programy ALFA (EPSILON) a OMEGA, které odpovídají zaměření těchto oborů.
Velká část oponentů (84 %) deklarovala zkušenosti s podáváním návrhů projektů a téměř stejná část
(82 %) i zkušenosti se samotným řízením a realizací projektů. Vlastní zkušenost s hodnocením
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projektů má 69 % oponentů, a to zejména tuzemských projektů (66 % oponentů). Vlastní zkušenost
s hodnocením zahraničních projektů uvedlo 28 % oponentů.
Následující graf znázorňuje zastoupení oponentů podle jejich bydliště. Nejvíce (29 %) žije v Praze, cca
18 % žije v Jihomoravském kraji, cca 13 % ve Středočeském kraji a necelých 10 %
v Moravskoslezském kraji. Ostatní kraje nejsou zastoupeny více než 5 %.
Graf 16 Bydliště oponentů dle kraje
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Vztáhneme-li údaj o počtu oponentů žijících v jednotlivých krajích na počet obyvatel kraje, tak v Praze
připadá jen necelých 3 300 obyvatel na jednoho oponenta. Naopak malý počet oponentů
z Karlovarského kraje znamená, že v tomto kraji připadá téměř 60 tis. obyvatel na jednoho oponenta.
Graf 17 Počet obyvatel na jednoho oponenta dle krajů
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2.1. Slabá místa




Chybí popis možnosti oslovování potenciálních externích expertů.
Nevýrazný odkaz na on-line formulář pro registraci expertů na webových stránkách TA ČR.
Nedostatečná komunikace s experty (zpětná vazba k odvedené práci, ale také zpětná vazba od
expertů směrem k práci Kanceláře – více viz kapitola 3.7 - Hodnocení práce externích expertů).
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2.2. Návrhy na zefektivnění
Z provedené analýzy expertů nevyplývá, s ohledem na opatření navrhovaná touto metodikou, zásadní
problém z hlediska struktury registrovaných expertů. Délku požadované praxe splňuje přes 95 %
expertů zahrnutých v databázi a téměř všichni experti dosahují vysokoškolského vzdělání. Slabinou
však může být pravdivost a úplnost evidovaných dat.
Současné zastoupení expertů v databázi neodpovídá potřebám TA ČR. Snahou je oslovit a získat více
expertů (zejména z aplikační sféry) a expertů zaměřených na hodnocení specifických návrhů projektů
a docílit asi dvojnásobného počtu oponentů v databázi. Zájmem je také dosažení vyššího podílu
zastoupení žen.
Možnosti rozšíření počtu expertů
Níže uvedené body rekapitulují možnosti rozšíření databáze expertů o další osoby. Většina návrhů
spočívá v nutnosti zapojení interních lidských zdrojů do vyhledávání, oslovování, ověřování
skutečností a doplňování databáze.


Oslovení profesních spolků

Pro potřeby oslovování byl vytvořen seznam cca 200 organizací, profesních svazů, asociací a komor,
které by mohly být osloveny dopisem předsedy TA ČR s nabídkou zařazení jednotlivých členů mezi
externí experty TA ČR. Návrh textu oslovení i seznam organizací je uveden v příloze č. 4.
Adresné oslovení potenciálních expertů v žádném případě nezakládá právo na preferenci oproti
kandidátům registrovaným prostřednictvím on-line formuláře TA ČR. V případě, že nový zájemce
o spolupráci bude deklarovat svůj zájem stát se oponentem, provede svoji registraci prostřednictvím
on-line formuláře. Každého nově registrovaného zájemce prověří sektorový specialista
a doporučí/nedoporučí jej za oponenta.


Oslovení RIS 3 krajských manažerů

V souvislosti s implementací Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České
republiky10, jako jedné z ex ante kondicionalit pro čerpání prostředků z evropských strukturálních
a investičních fondů na oblast výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v programovém období
2014–2020 (pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost a Operační program Praha - pól růstu ČR) byla v každém z krajů
zřízena místa krajských koordinátorů - krajských S3 manažerů). Ti mají za úkol mj. identifikovat
klíčové aktéry především z podnikatelské a akademické sféry, dále i ze státní správy a neziskových
organizací v příslušném kraji, kteří by měli být začleněni do regionální platformy pro efektivní
interakci napříč těmito sférami (tzv. Krajské S3 platformy).
Nabízí se proto možnost oslovení těchto manažerů se žádostí o vytipování osob nebo poskytnutí
seznamů osob, které by mohly rozšířit řady expertů TA ČR. Kontakty na krajská pracoviště jsou
uvedeny níže.
S3 manažer
JČK

Michaela Novotná

kontakt
novotna@jaip.cz

domovská instituce
Jihočeská agentura pro
podporu inovačního podnikání,
o.p.s.

adresa domovské instituce
Adresa: Na Zlaté stoce 1619,
37005 Č. Budějovice

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky schválená usnesením vlády č. 1028 ze
dne 8. prosince 2014.
10
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JMK

Petr Chládek

chladek@jic.cz

KVK

Ivo Kováč

ivo.kovac@karp-kv.cz

KHK

Daniel Všetečka

vsetecka@cep-rra.cz

LBK

Jan Marek

jan.marek@msmt.cz

VÚTS, a.s. Liberec

Svárovská 619, Liberec 460 01

MSK

Petra Chovanioková

chovaniokova@arr.cz

OLK

Jiří Herinek

Jiri.HERINEK@vtpup.cz

Adresa: Na Jízdárně 7, Ostrava,
702 00
Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc

PBK

Alexandr Prokop

alexandr.prokop@msmt.cz

Agentura pro regionální rozvoj,
a.s.
Univerzita Palackého v
Olomouci, Vědeckotechnický
park
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy

PLK

Zdeněk Molcar

zdenek.molcar@gmail.com

Praha

Kristýna Meislová

meislova@tc.cz

Technologické centrum AV ČR

SČK

Ivo Říha

ivoriha@centrum.cz

Krajský úřad Středočeský kraj

ÚSK

Miroslav Cingl

cingl@rra.cz

Regionální rozvojová agentura
Ústeckého kraje, a.s.

VYS

Andrea Novotná

anovotna@ipi.cz

IPI s.r.o.

ZLK

Daniela Sobieská

sobieska@ticzlin.cz

Technologické inovační
centrum s.r.o.



Jihomoravské inovační centrum U Vodárny 2965/2, Brno, 616
00
Karlovarská agentura rozvoje
Závodní 379/84A, 360 06
podnikání, p. o.
Karlovy Vary
CENTRUM EP
Soukenická 54, 500 03 Hradec
Králové

Kostelní 104, Pardubice 530 02
/ Křižíkova 34, Praha 8,
Teslova 5e, 301 00 Plzeň
Adresa: Ve Struhách 27, 160 00
Praha 6
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Expozitura Ústí nad Labem,
Špitálské nám. 1050/3, 400 01
Ústí nad Labem
Strojírenská 34, 591 01 Žďár
nad Sázavou
Vavrečkova 5262, budova č. 23,
760 01 Zlín

Využití databází (DAFOS, CRM, RIV11/ IS VaVaI, PATSTAT)

Poloautomatizovaný proces oslovování potenciálních expertů může spočívat ve využití databázových
struktur. Pracovník Oddělení podpory hodnocení projektů TA ČR může adresně oslovit pomocí e-mailu
či telefonicky vhodné externí experty, kteří jsou zařazeni v databázích a u nichž je předpoklad, že
budou splňovat odbornou příslušnost k hodnocenému projektu. Kontaktní údaje pro oslovení
potenciálních expertů budou shromážděny ručně vybraným pracovníkem TA ČR. Databáze poskytnou
dle zvolené klasifikace oboru jméno řešitele (potenciálního experta) a název příjemce (organizace, pro
kterou daný expert pracuje/pracoval). Dle těchto identifikátorů lze průzkumem internetu nalézt
kontaktní údaje na daného experta. Prvotní předvýběr jmen a organizací však může být proveden
exportem těchto údajů přímo z databází za asistence Úseku informačních a komunikačních technologií
TA ČR. Výhodou CRM databáze (z angl. Customer relationship management) je zastoupení
potenciálních expertů převážně z aplikační sféry.


Vyhlášení náborových výzev

Za účelem naplnění databáze expertů je vhodné vyhlásit, tak jak tomu bylo v TA ČR v minulosti, kolové
výzvy k náboru nových expertů i za využití mediální podpory (inzerce v tisku). Nejpalčivějším
problémem není celkový počet registrovaných expertů, ale nedostatek expertů zaměřených na
specifické oblasti. Proto by bylo vhodné vyhlašované výzvy konstruovat právě s ohledem na specifické
obory.


Využití resortních databází

V souvislosti se zahájením nového programového období 200014-2020 vyhlašují náborové výzvy
i jednotlivé řídicí orgány operačních programů, které rozšiřují své databáze hodnotitelů
(např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu). Nabízí se
11

RIV = Rejstřík informací o výsledcích
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proto možnost vstoupit v jednání se zástupci resortů s žádostí o sdílení těchto databází,
popř. vytipování potenciálních hodnotitelů pro potřeby TA ČR.
Tato varianta však může být ve střetu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, v platném znění (dále zákon č. 101/2000 Sb.). Předpokládá se, že si
jednotlivé resorty, spravující své databáze, splnily oznamovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu
osobních údajů a zajistily si souhlas evidovaných osob s využitím jejich osobních údajů pro konkrétní
případ (hodnocení projektů v konkrétním operačním programu). Otázkou je tedy ošetření dalších
způsobů nakládání s osobními údaji a jejich využití třetí osobou (např. TA ČR).
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Sociální sítě

Vedle možnosti průběžné registrace experta prostřednictvím on-line formuláře mohou být potenciální
experti osloveni pracovníky Oddělení podpory hodnocení projektů TA ČR za využití dalších nástrojů,
jako jsou např. profesní sociální sítě (LinkedIn, ResearchGate, Google Scholar atd.). Úskalím je ovšem
nutnost ručního vyhledávání informací, což může znamenat větší časovou náročnost pověřeného
pracovníka.


Zapojení vysokých škol

Přestože zastoupení akademické sféry u expertů v databázi TA ČR je vyšší než zastoupení
podnikatelského sektoru, stojí za úvahu možnost zapojení postgraduálních studentů. Podmínky pro
získání vyšších akademických titulů by mohly být navázány na povinnost splnění penza hodnocení
projektů. Každý student by byl motivován stát se externím hodnotitelem.
Zásah do procesu habilitace a profesorského řízení však může provést pouze konkrétní vysoká škola.
Lze uvažovat rovněž o možnosti iniciace změny legislativy (např. vysokoškolského zákona12), která by
tuto povinnost kodifikovala.

Dlouhodobý cíl – Národní databáze hodnotitelů
Dlouhodobým cílem TA ČR se může stát iniciace vzniku jedné národní databáze hodnotitelů, která by
mohla být spravována např. přímo Úřadem vlády a která by sloužila pro potřeby všech resortů
a agentur rozdělujících finanční prostředky v oblasti VaVaI.

12

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění.
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3. Registrace externích expertů
Registrace probíhá průběžně prostřednictvím on-line formuláře, který je veřejně dostupný na
stránkách TA ČR13.
Tento formulář obsahuje poměrně široké spektrum údajů a jeho aktuální podoba je přílohou č. 5 této
metodiky. Povinnou přílohou je navíc strukturovaný profesní životopis (soubor PDF).
3.1. Popis stávajícího stavu
Popis aktuálního procesu vystihuje zpracovaná infografika (Obrázek 4)
Obrázek 4: Postup procesu od registrace po první oponentský posudek

Online registrace

Formální
kontrola

Posouzení
způsobilosti

Příprava
seznamu

Absolvování
školení

Zavedení do
systému

Hodnocení
návrhů projektů

•vyplnění registračního formuláře na webu
•data jsou uložena do registrační databáze

•formální kontrola registračních podkladů (OPHP)
•případná výzva k doplnění

•posouzení způsobilosti oponentů a odborných hodnotitelů
•na základě předloženého životopisu a dalších dostupných informací
•případná úprava údajů či vyřazení aspiranta

•sestavení seznamu potenciálních odborných hodnotitelů k vyhlašované veřejné soutěži (OPHP)
•podkladem je Databáze hodnotitelů v IS Patriot případně i registrační databáze u větších programů, zohledňuje se
kvalita oponentů
•oslovení e-mailem s nabídkou hodnocení v dané VS (obecně, zatím nikoli konkrétních projektů)

•vzdělávací kurz či školení (e-learningový kurz, prezenční seminář, studium elektronických materiálů apod.) pro danou
veřejnou soutěž (OPHP)
•ověřování úspěšnosti (např. formou testu)
•úspěšné absolvování je podmínkou pro výkon činnosti

•úspěšní absolventi označeni na seznamu oponentů nebo seznamu odborných hodnotitelů (OPHP)
•přenesení seznamu do IS Patriot a vytvoření uživatelských účtů novým hodnotitelům
•aktivování oprávnění k hodnocení v dané soutěži

•přiřazování návrhů projektů jednotlivým oponentům a odborným hodnotitelům (OPHP)
•oslovení s nabídkou hodnocení návrhů projektů a další komunikace probíhá elektronicky

Oponent, který již oponoval projekty v některé z vyhlášených soutěží, je veden v databázi oponentů
pod přístupovým jménem (oponentXXXX, kde X je číslo od 0 do 9) v databázi hodnotitelů IS Patriot.

13

http://form.tacr.cz/akce/zadostCesky
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V databázi hodnotitelů IS Patriot je evidováno14 1609 oponentů, 273 zpravodajů a 4 odborní
hodnotitelé. Mimo IS Patriot je evidováno 20 pověřených konzultantů.
V případě vyhlášení nové soutěže jsou vyzváni k účasti na školení oponenti z obou databází
(registrační databáze a databáze hodnotitelů v rámci IS Patriot), kteří uvedli ve vstupním formuláři, že
mají zájem v uvedené soutěži oponovat návrhy projektů.
3.2. Slabá místa










Formulář je v některých částech nepřehledný a špatně strukturovaný, např. pole pro vyplnění
IČ je zobrazeno bez ohledu na zaměstnanecký poměr, kategorie CEP zabírají zbytečně 60 %
obrazovky formuláře, bezpečnostní prověrka a bankovní spojení jsou dva samostatné oddíly
apod.
 Matení aspirantů, možné chybné vyplnění údajů.
Důležitá data (např. změna zaměstnavatele, doplnění vzdělání, …) o externích expertech
v IS Patriot nejsou automaticky průběžně aktualizována na základě veřejně dostupných zdrojů.
Tato úprava je prováděna pouze na vlastní žádost expertů.
 Možný střet zájmů při přiřazení externího experta k návrhu projektu.
 Ochuzení o možnost přiřadit externího experta k návrhu projektu, který by mu
odborně lépe odpovídal.
Data ve strukturovaném životopisu nejsou strojově čitelná a zpracovatelná a nejsou tudíž
systematicky využívána pro relevantnější přiřazování (doporučování) oponentů k hodnocení
návrhů projektů.
 Přiřazení oponentů k návrhům projektů se děje pouze na základě shody kategorií CEP,
které o sobě uvedou aspiranti při registraci a předkladatelé návrhů projektů ve
formuláři pro podání návrhu projektu do veřejné soutěže. Kategorie CEP však mnohdy
dostatečně
nevystihují
odborné
zaměření
návrhů
projektů,
obzvlášť
u interdisciplinárních oblastí VaVaI.
Omezené množství kategorií CEP, které o sobě smějí aspiranti uvést (aktuálně dva hlavní obory
a tři vedlejší) v případě, že bude provedeno detailnější členění kategorií CEP, jak je navrženo
dále (viz kapitola 6. Přiřazování externích expertů k návrhům projektů a přílohy č. 7, 8 a 9).
 Kategorie CEP mohou být ne zcela šťastně a vhodně zvoleny (jak na straně oponentů
tak návrhů projektů) a návrhy projektů jsou následně přiřazovány oponentům, kteří
nemají potřebné znalosti. V lepším případě takový projekt svědomitě odmítnou,
v horším (pokud je třeba pro ně hlavní motivací finanční odměna) takový projekt
budou hodnotit s nulovou relevancí.
Kategorie CEP jsou v některých případech definovány nepřesně (příliš úzce, ale i příliš široce;
např. obor JP „Průmyslové procesy a zpracování“ je zcela nespecifický).
 Stává se, že oponent (popř. i projekt) mají CEP zvolen správně, ale přesto se
odbornostmi ukrytými pod jednou kategorií CEP míjejí a dochází k obdobnému
problému, jako v předchozím bodě.

3.3. Návrhy na zefektivnění registrace externích expertů
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Z registračního formuláře odstranit položky (pole), které nejsou dále na straně TA ČR
využívány (strojově ani manuálně) nebo je jejich uvedení duplicitní, např. “Fax”, “Délka praxe”
(lze dopočítat z vyplněných údajů o předchozích zaměstnáních), “Jméno vlastníka účtu”,
“Zkušenost s projekty”.

Údaj platný k 31. srpnu 2015.
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Do formuláře naopak přidat některé nové položky:
 Odkazy na profesní sociální sítě, které jsou v dnešní době již mnohdy samozřejmostí,
uchází-li se pracovník o pracovní pozici. Konkrétně profil na LinkedIn, dále, jde-li
o výzkumné pracovníky, tak profil na ResearchGate, GoogleScholar apod. Tyto položky
by byly dobrovolné, pro větší motivovanost by bylo vhodné zdůraznit, že vyplněním
těchto polí budoucí oponent zvýší své šance na zapojení do hodnotícího procesu
a přesnější přiřazení projektů dle specializace. Data z těchto profilů totiž budou
automaticky vytěžována a strojově zapracována do interní databáze klíčových slov ke
každému jednotlivému oponentovi k dalšímu využití.
Zpřehlednit některé položky (např. řazení států u trvalého bydliště).
Učinit formulář více interaktivním, např. pokud aspirant uvede bydliště či zaměstnavatele
v České republice, již by nemusel vyplňovat znovu otázku, zda je domácí oponent.
Pokud aspirant uvede v úvodu formuláře odkaz na svůj profil na LinkedIn apod., automaticky
předvyplnit relevantní položky registračního formuláře pomocí strojového vytěžení odkazů
(samozřejmě s možností ruční opravy). Stejným způsobem je možné např. po vyplnění IČ
zaměstnavatele doplnit údaje o něm.
Zajistit u co možná nejvíce položek automatickou aktualizaci údajů (např. zaměstnavatele,
dosažené vzdělání a délku praxe, dovednosti/znalosti/skills, kontaktní údaje, profilová
fotografie, …). I v tomto může pomoci vyplnění odkazů na profily, které je možné automaticky
skriptem dotazovat a databázi bez nutnosti zásahu člověkem udržovat aktuální.
Celý formulář rozdělit do více kroků pro větší přehlednost a logickou návaznost.
Zrušit přikládání strukturovaného životopisu ve formě přílohy. Využít stávající šablonu TA ČR
pro Curriculum vitae a položky z ní přidat do registračního formuláře, resp. coby jeden
z ucelených kroků registrace. Takto vyplněná data budou strojově čitelná, zpracovatelná
a systematicky využitelná.
Podle způsobu budoucího přiřazování oponentů k návrhům projektů upravit příslušná pole
(hlavní a vedlejší kategorie CEP vs. klíčová slova).
 Pokud by měly zůstat zachovány záznamy o vedlejších kategoriích CEP, je doporučeno
zpracovat rozhraní uživatelsky přívětivější (hlavní kategorie budou rozbalovací, aby
aspiranti nemuseli rolovat přes 4 strany kategorií, které se jich netýkají).
 V případě klíčových slov, které by mohly být doplněním kategorií CEP, přidat ještě
jedno pole, do kterého aspiranti vyplní heslovitě své dovednosti, znalosti, činnost,
obory, zkušenosti - to, čím se zabývají. Toto pole by bylo opět možno automaticky
předvyplnit, budou-li uvedeny relevantní on-line zdroje (různé profesní profily, vedidk,
…).
Ověřit pravost identity nově registrovaných aspirantů a zároveň tímto krokem přejít od
nutnosti papírové komunikace na čistě elektronickou bázi. Navržené možnosti jsou následující:
 Moje ID/ EduID
 EduID vlastní každý akademický pracovník nebo student – jedná se
o elektronické ověření dané osoby.
 Projekt MojeID bude pravděpodobně českou implementací evropské
“elektronické občanky” v rámci eIDAS.
 Již existuje zapojení do projektu STORK2.0.
 Usnadnil by budoucí zapojení zahraničních expertů.
 Technická implementace do většiny systémů by měla být jednoduchá.
 Existují připravená řešení v několika programovacích jazycích, navíc je možná
bezplatná podpora ze strany zprostředkovatele.
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Validace účtu na nejvyšší úroveň (ověření jména, data narození a bydliště) je
bezplatná na validačních místech (mohla by se jím stát TA ČR), případně za
cenu úředního ověření dokumentů na místech Czech POINT na České poště.
 Validace propadá pouze v případě, že není po dobu jednoho roku zaznamenáno
žádné přihlášení.
 Elektronický podpis
 Nejjednodušší z hlediska technické implementace na straně TA ČR.
 Elektronický podpis (tzv. kvalifikovaný certifikát) již automaticky garantuje
identitu odesílatele, tudíž nehrozí právní potíže a nejasnosti v implementaci
této varianty.
 Je velmi jednoduše získatelný, a to např. službou Czech POINT na České poště.
 Jeho zavedení stojí 396,- Kč včetně DPH, je možné jej použít pro všechny služby
vyžadující elektronickou komunikaci. Konkrétní příklad dalšího využití je při
spolupráci s řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání na hodnocení projektových žádostí spolufinancovaných
z evropských strukturálních a investičních fondů.
 Je problematický v tom, že se musí každoročně obnovovat. Je možné, že tento
fakt by mohl značnou část expertů odradit od setrvání ve své roli, ale pokud
bude více agentur, řídicích orgánů operačních programů a dalších
poskytovatelů dotací od svých expertů vyžadovat elektronický podpis, lze
předpokládat, že pod tímto tlakem si ho zřídí.
 Technické aspekty a možné problémy s instalací mohou odradit starší generaci
hodnotitelů. Tento potenciální problém by bylo možné eliminovat uvedením
detailního návodu, jak s elektronickým podpisem pracovat na webové stránce
TA ČR.
 Je třeba zvážit, zda elektronický podpis nebude významnou administrativní
komplikací pro zahraniční oponenty (aby nedošlo k jejich ztrátě, viz zkušenosti
z Operačního programu Výzkum, vývoj a inovace).
 Datová schránka
 Její zřízení je pro každého občana po zažádání zdarma.
 Se schránkou umí pracovat řešitelé projektů, protože komunikace probíhá
povinně přes datovou schránku.
 Veškerá komunikace by však musela probíhat přes schránku, což je technicky
náročnější. Navíc pokud již fyzická osoba datovou schránku má, musí skrze ni
komunikovat s úřady, soudy apod. a vše, co obdrží do schránky, je považováno
za doručené. Hrozí zde nechuť části oponentů k jejímu zřízení.
 Zajištění unikátního přístupu do IS Patriot po vzoru internetového bankovnictví
 Aspiranti/ externí experti by si jednorázově nechali na místech Czech POINT
potvrdit formulář, na kterém by byla uvedena jejich totožnost a číslo mobilního
telefonu, na základě kterého by jim TA ČR zaslala přístupové údaje do
IS Patriot. Následně by veškeré operace, které v IS Patriot vykonají, měly po
zadání vygenerovaného ověřovacího kódu zasílaného na mobilní telefon váhu
uzavřené smlouvy nebo podepsaného dokumentu.
 Břemeno ověření totožnosti by bylo přeneseno na externí subjekt (Česká
pošta), což ušetří kapacity Kanceláře TA ČR.
 Toto řešení by jen minimálně zatížilo oponenty (jedna návštěva nejbližší pošty
s Czech POINT).
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Pro drtivou většinu oponentů by toto řešení bylo technicky jednoduché,
protože obsluhovat internetové bankovnictví je v současné době již téměř
samozřejmostí.
Také z finančního hlediska je pro oponenty příznivé (pouze jeden ověřený
podpis/dokument na poště).
Tento postup je však nutné ještě verifikovat z právního hlediska, což se může
ukázat být značně personálně i časově náročným. Provedení této analýzy je
proto na místě až v případě, že předsednictvo TA ČR bude o této variantě
uvažovat vážněji.

Nejvhodnější možnost bude ještě interně debatována na úrovni předsednictva TA ČR i s právním
úsekem ve smyslu formální správnosti a právní relevance.
3.4. Návrh nové struktury registračního formuláře












Registrační formulář bude nově rozdělen do šesti kroků/záložek pro lepší přehlednost.
Ačkoli návrh nového formuláře obsahuje více položek, než stávající verze, je ve výsledku
časově méně náročný na vyplnění. Předně je odbourána nutnost přikládat strukturovaný
životopis, dále jsou některé položky automaticky předvyplňovány a načítány z veřejně
dostupných zdrojů nebo dopočítávány ze zadaných hodnot a v neposlední řadě je vyplňování
usnadněno použitím množiny předdefinovaných hodnot u položek, jejichž povaha to umožňuje
(např. výběr kraje bydliště, stupně jazykové dovednosti, titulů apod.).
Kde je to nezbytné či žádoucí, budou položky doplněny doprovodným nápovědným textem
s příklady či dalším vysvětlením.
Podmíněná funkcionalita formuláře (např. při zaškrtnutí formy povolání se ukáží jiná pole pro
živnostníka a pro zaměstnance) - volba konkrétních ovládacích prvků jednotlivých položek
(text-box, drop list, check-box…) ani specifikace datových typů není předmětem této metodiky.
Jedná se o další krok při specifikaci zadávací dokumentace. Pouze u položek, které jsou
z povahy typu výčet (set), jsou předdefinované přípustné hodnoty upřesněny ve složených
závorkách.
Položky formuláře budou mírně rozdílné pro tuzemské a zahraniční aspiranty, např. pro
cizince se pole „rodné číslo“ přejmenuje na „National identification number / Social security
number / Unique Master Citizen Number / Identifier“ apod.
Volba jazyka formuláře a tudíž i determinace, zda se jedná o českého či zahraničního aspiranta,
se uskuteční skrze odkaz z úvodní stránky, na které budou uvedeny dva odkazy dvou různých
verzí formulářů.
Kompletní nově navržená struktura registračního formuláře je znázorněna v příloze č. 6.
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4. Smluvní vztahy, nestrannost a mlčenlivost
4.1. Popis stávajícího stavu
Smluvní vztahy s externími experty řeší OPHP. Tato činnost vyplývá z organizačního řádu TA ČR. OPHP
zajišťuje uzavírání smluv, které mají občanskoprávní charakter. OPHP spravuje databázi expertů, se
kterými má uzavřeny rámcové smlouvy, na základě kterých jsou vystavovány dílčí objednávky
a uzavírány smlouvy k provedení konkrétních úkolů (zpracování posudků). Právní akty jsou
s externími experty uzavírány nejpozději před zahájením činnosti experta nebo po absolvování
specifického školení.
Externí expert zpracovává posudky na základě objednávky nebo objednávek, které elektronicky obdrží
od OPHP a které přijme a potvrdí objednateli.
Každému externímu expertovi náleží za vykonanou činnost finanční odměna. Výše odměny je vždy
uvedena v právním aktu uzavřeným mezi objednatelem a externím expertem.
Obsahem objednávky je stanovení zejména:







přesné identifikace projektu a uchazeče, který má být posouzen, včetně jeho zařazení do
tematického podprogramu,
označení a identifikační údaje zpracovatele,
odkazu na rámcovou smlouvu,
přesného popisu služby, která je u experta objednávána,
termínu předání vypracovaného posudku objednateli,
výše odměny za vypracování posudku.

Střet zájmů
Obsahem právních aktů, uzavíraných s externím expertem, je zakotvena povinnost bezodkladně
oznámit, pokud se expert dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly ovlivnit jeho
nepodjatost a zpochybnit objektivnost nebo nezávislost při zpracování posudku. Potvrzením
objednávky a prohlášení o nepodjatosti externí expert deklaruje, že vůči posuzovanému návrhu
projektu není ve střetu zájmu.
Příklad střetu zájmů:





hodnocení projektu, který byl zpracován externím expertem nebo osobou, která má formální či
neformální vztah k externímu expertovi,
hodnocení projektu, na jehož zpracování se spolupodílel externí expert nebo osoba, která má
formální či neformální vztah k externímu expertovi,
hodnocení projektu, z jehož realizace může expertovi nebo osobě, která má formální či
neformální vztah k externímu expertovi, plynout jakýkoliv prospěch,
jakákoli další skutečnost soukromého zájmu externího experta, která by mohla nepřijatelně
ovlivnit výkon jeho oficiálních úkolů a povinností.

Mlčenlivost
Externí expert je povinen zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích a všech skutečnostech, které
se dozvěděl v souvislosti s plněním zadaného úkolu.
Za důvěrné informace se považují informace ve smyslu § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále zákon č. 89/2012 Sb.) a/nebo informace obsahující obchodní tajemství
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., které byly externímu expertovi sděleny ve formě písemné či
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ústní, příp. technickými prostředky či se s nimi jinak seznámil. Obdobně se za důvěrné informace
pokládají veškeré informace a jakékoliv údaje týkající se činností, postupů, strategických plánů
a záměrů, know-how, účetních a daňových skutečností objednatele, jakékoli informace o třetích
subjektech nebo jejich zaměstnancích, které se externí expert dozvěděl v souvislosti s plněním svého
úkolu pro objednatele, a dále takové informace, které budou výslovně jako důvěrné označeny.
Externí expert je oprávněn sdělit důvěrné informace třetí osobě pouze s předchozím písemným
souhlasem objednatele s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost externího experta zavázat tuto
třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými informacemi a souhlas této osoby, že
závazek přijímá, a to v rozsahu platném pro externího experta.
Ochrana všech informací včetně důvěrných informací se nevztahuje na případy, kdy:
 byly informace v době poskytnutí externímu expertovi veřejně známé,
 se informace stanou veřejně známými poté, co byly externímu expertovi poskytnuty,
s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení
závazků externího experta podle uzavřené smlouvy,
 byly informace externímu expertovi prokazatelně známé před jejich poskytnutím,
 externí expert získal tyto informace od třetí osoby, která není omezena v jejím zpřístupnění,
 externí expert obdrží relevantní písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci,
 je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného
orgánu.
Ochrana osobních údajů
Pokud externí expert přijde do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000
Sb., je zavazován k tomu, že učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.
Externí expert provede skartaci veškerých dokumentů, které si pro svou potřebu vytiskne, okopíruje,
ofotí či naskenuje z IS Patriot objednatele či které dostane jako podkladové materiály pro hodnocení
návrhů projektů a které nebudou vraceny objednateli.
Externí expert nese plnou odpovědnost za škodu, kterou způsobí objednateli či třetí osobě v důsledku
porušení závazků k zachování mlčenlivosti, k ochraně důvěrných informací nebo k zneužití osobních
údajů.
Utajované skutečnosti
Bezpečnostní prověrka pro práci s utajovanými skutečnostmi není ve fázi hodnocení nutná. Prověrka
je vyžadována jen u zpravodajů ve fázi realizace projektu, kdy mohou v rámci přípravy stanovisek
k průběžným zprávám či závěrečné zprávě s utajovanými skutečnostmi přijít do styku. Bezpečnostní
prověrku mohou mít od svého zaměstnavatele, Národního bezpečnostního úřadu nebo ji mohou získat
(na stupeň vyhrazené) od Bezpečnostního ředitele TA ČR.
4.2. Slabá místa
Proces řešení smluvních vztahů není v rámci TA ČR samostatně ukotven v žádné směrnici či metodice.
Pouze v Organizačním řádu TA ČR je zakotvena náplň činnosti OPHP v odpovědnosti za smluvní vztahy
s externími experty (kap. 12.2.2 RAD-04, č. j. TACR/10219/2014).
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K identifikovaným slabým místům patří, že:





není zcela nastaven systém vymáhání povinností a závazků experta (při zjištění porušení
pravidel nejsou vždy uplatňovány sankce; zařazení na „Black list“ a další neoslovení externího
experta),
agenda smluvních vztahů pro všechny programy není integrována v jednom informačním
systému,
existuje několika typů rámcových smluv na jednotlivé soutěže (horší orientace ve smluvních
podmínkách; vysoká administrativní náročnost a nepřehlednost).

4.3. Návrhy na zefektivnění
Elektronický podpis Rámcové smlouvy o vypracování posudků, stanovisek a odborných
hodnocení
Bude implementován jednotný typ Rámcové smlouvy, který eliminuje problém s existencí několika
různých typů rámcových smluv na jednotlivé soutěže. Tato jednotná rámcová smlouva stanovuje
podmínky, práva a povinnosti při uzavírání specifických příkazních smluv, na jejichž základě bude
externí expert poskytovat plnění, jehož předmět může spočívat ve:









vypracování posudků ve veřejné soutěži,
vypracování posudků při zadávání a hodnocení veřejných zakázek,
vypracování posudků k výzkumné potřebě,
zpracování odborného hodnocení duplicit projektů a ekonomického zdraví ve veřejné soutěži,
zpracování posudků v oponentním řízení a závěrečném oponentním řízení,
zpracování posudků k průběžným, mimořádným a závěrečným zprávám,
expertní součinnost při výkonu veřejnosprávní finanční kontroly,
výkonu funkce člena kolegia odborníků nebo odborných poradních orgánů.

Vybraná plnění budou poskytnuta stejně jako dosud, vždy však na základě obdržené a expertem
potvrzené objednávky.
Externí expert bude předávat plnění prostřednictvím systému datových schránek či jiným způsobem
uvedeným v dílčích objednávkách. Stejně tak by podpis smlouvy měl probíhat prostřednictvím
elektronického podpisu, případně jinou vhodnou formou (viz výčet možností na str. 40).
Poznámka: Tento návrh je metodickým postupem, který je aktuálně řešen Kanceláří TA ČR, a měl by
být schválen do konce roku 2015.
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5. Školení a vzdělávání externích expertů
5.1. Popis stávajícího stavu
Školení oponentů probíhá v rámci vyhlášené veřejné soutěže pomocí e-learningu. E-learning je
rozdílný pro níže uvedené skupiny oponentů. Oponenti z registrační databáze absolvují e-learningové
školení sestávající z obecné části (informace o TA ČR, o VaVaI, legislativě atd.) a z odborné části týkající
se přímo hodnocení v dané soutěži. Oponenti, kteří již absolvovali obecnou část školení, absolvují
pouze odborné školení. Za jednotlivými kapitolami e-learningu je vždy uveden test na danou
problematiku. Oponenti z registrační databáze jsou po úspěšném ukončení e-learningu převedeni do
databáze oponentů v IS Patriot.
Pokud se vyhlašuje veřejná soutěž menšího rozsahu (např. program DELTA15, GAMA16), jsou oponenti
školeni na seminářích. Tyto semináře jsou nutnou podmínkou pro hodnocení v dané soutěži, ale pokud
se na ně oponent nemůže dostavit (např. z vážných zdravotních důvodů nebo důležité pracovní
zaneprázdněnosti), jsou mu materiály ze seminářů zaslány e-mailem k nastudování. Tyto semináře se
konají pouze v Praze. Mezi vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží oponenti školeni nejsou.
Školení zpravodajů: Pro zpravodaje je před každou soutěží pořádán prezenční seminář. Účast na něm
není nezbytnou podmínkou pro vykonávání funkce zpravodaje. Pokud se zpravodaj nemůže zúčastnit,
jsou mu podklady zaslány e-mailem.
Školení pověřených konzultantů: Na začátku roku 2014 a 2015 se konaly semináře, na kterých byli
pověření konzultanti proškoleni, jak mají ke své roli konzultanta přistupovat. Na semináři v roce 2015
byli také seznámeni s výsledky interního hodnocení jejich práce, které se uskutečnilo na konci roku
2014. Na základě výsledků hodnocení bylo doporučeno, aby se více věnovali kontrolní činnosti
v programu Centra kompetence. Dále byli seznámeni s organizací interim hodnocení Center
kompetence a vzhledem k velké časové náročnosti hodnocení jim byla doporučena organizace práce
z pohledu časového fondu v roce 2015.
Školení odborných hodnotitelů: Odborní hodnotitelé jsou prezenčně proškoleni na počátku
provádění hodnocení.
5.2. Slabá místa



E-learningový materiál pro oponenty, který studují před soutěžemi, je zdlouhavý a obsahuje
velmi jednoduché testové otázky.
Neprobíhá cílené vzdělávání zpravodajů, pouze prezenční semináře před novými veřejnými
soutěžemi.

5.3. Navrhovaný proces školení a vzdělávání
Školení oponentů
Předpokladem tohoto návrhu je, že aspiranti se budou při vyplnění registračního formuláře
identifikovat elektronickým podpisem či jiným „unikátním přístupem“. Vzdělávání bude probíhat

Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů
technologických a inovačních agentur DELTA schválený usnesením vlády č. 668 ze dne 28. srpna 2013.
16 Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA schválený usnesením vlády č. 455 ze dne
12. června 2013.
15

Strana 45/119

pouze formou e-learningu, a to ve dvou stupních:
1. Vstupní e-learningové školení oponentů
Vstupní e-learnigové školení připraví pracovníci TA ČR nebo externí vzdělávací subjekt. Na nutnost
absolvování a splnění e-learnigového školení budou aspiranti upozorněni administrátorem
hodnotitelů. Každý aspirant je povinen absolvovat e-learningové školení, jehož součástí jsou také
testové otázky. Podmínkou celého školení je nejméně 80% úspěšně zodpovězených otázek testu.
Základním obsahem vstupního e-learnigového školení budou zákon č. 130/2002 Sb., zákon
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění a nařízení vlády č. 397/2009 Sb.,
o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Konkrétní obsah školení bude
předmětem plánovaného interního projektu TA ČR, který bude zaměřen na vzdělávací aktivity.
Po úspěšném absolvování vstupního e-learningového školení je aspirant přeřazen do databáze
hodnotitelů IS Patriot. Bez úspěšného absolvování vstupního e-learnigového školení nelze oponenta
zařadit do databáze hodnotitelů IS Patriot.
2. Školení oponentů před novou veřejnou soutěží
Před vyhlášením nové veřejné soutěže většího rozsahu bude povinen každý oponent hodnotící v této
soutěži absolvovat vzdělávání konkrétně zaměřené na danou soutěž. Vzdělávání bude připraveno
pracovníky TA ČR nebo externím vzdělávacím subjektem. Na nutnost absolvování a splnění
závěrečného testu budou oponenti upozorněni administrátorem projektu, včetně data nutnosti splnění
testu a nutné procentuální úspěšnosti ke splnění testu.
Vzdělávání se uskuteční pomocí e-learningových materiálů obsahujících komentované powerpointové
prezentace, krátká videa, odkazy na doplňující studijní materiály a zkušební otázky. Na nutnost
absolvování a splnění e-learnigového vzdělávání budou aspiranti upozorněni administrátorem
hodnotitelů. Potenciální oponent bude povinen nastudovat e-learningové materiály. V případě
nejasností napíše své dotazy na uveřejněný link. Vypracované odpovědi na dotazy každý potenciální
oponent dostane do své e-mailové schránky v předem určeném časovém období. Po uplynutí určené
doby k nastudování materiálů a zodpovězených dotazů je oponent administrátorem hodnotitelů
vyzván k vyplnění on-line testu v určeném časovém období, test bude vyplněn pomocí unikátního
přístupu každého oponenta. Podmínkou pro splnění testu je dosažení předem určené bodové hranice
(např. 80% úspěšnost). Při nesplnění bodové hranice je oponent vyzván k vyplnění on-line testu
v opravném termínu, přičemž budou možné dva opravné termíny.
Oponent, který splní požadavky na úspěšné absolvování testu, je označen v databázi oponentů
IS Patriot (zelený bod). Pokud nesplní potenciální oponent podmínky testu v opravném termínu, je
v databázi hodnotitelů IS Patriot viditelně označen (červený bod). Bez úspěšného absolvování on-line
testu oponent nebude přizván k oponování projektů v dané veřejné soutěži.
Školení zpravodajů
Předpokladem tohoto návrhu je, že každý zpravodaj má zřízen elektronický podpis nebo jiný „unikátní
přístup“ do systému. Vzdělávání bude probíhat pouze formou e-learningu, a to ve dvou stupních.
1. Vstupní e-learningové školení - je povinné pro zpravodaje pouze v případě, že ho
neabsolvoval ve funkci oponenta (pokud ji dříve vykonával nebo vykonává). Zpravodajové jsou
osloveni administrátorem hodnotitelů, obdrží e-learnigové školení stejné jako je určeno pro
oponenty. Ke splnění závěrečného testu jsou zpravodajové vyzváni administrátorem
hodnotitele, jsou upozorněni na datum nutnosti splnění testu a nutnou procentuální úspěšnost
ke splnění testu (nejméně 80% úspěšnost). Test vyplní s využitím svého „unikátního přístupu“.
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Po úspěšném absolvování vstupního školení je zpravodaj zařazen do databáze hodnotitelů. Bez
úspěšného absolvování vstupního e-learningového školení nelze zpravodaje zařadit do databáze
hodnotitelů IS Patriot17.
2. Školení před novou veřejnou soutěží - zpravodaj obdrží od administrátora hodnotitelů elearnigové materiály, ke kterým bude mít „unikátní přístup“. V materiálech jsou uvedeny
informace týkající se nové veřejné soutěže formou powerpointové prezentace a odkazů na
doplňující studijní materiál. V závěru e-learningových materiálů je uveden fiktivní posudek
oponenta na již ukončený projekt (vybrán z IS Patriot), označí v něm chyby, které najde
a ohodnotí posudek dle kritérií uvedených ve vzdělávacích materiálech. Odešle přes svůj
„unikátní přístup“ a dostane zpětnou vazbu, jak posudek ohodnotil (tzv. případová studie),
včetně upozornění na nedostatky v jeho hodnocení.
Semináře/školení/vzdělávání odborných hodnotitelů
Pro tuto skupinu externích expertů bude povinné Vstupní e-learnigové školení.
Semináře/školení/vzdělávání pověřených konzultantů
Pro tuto skupinu externích expertů bude povinné Vstupní e-learnigové školení.
Pro pověřené konzultanty se uskuteční prezenční seminář jedenkrát ročně, nejlépe na začátku
kalendářního roku. Na semináři budou seznámeni pracovníkem TA ČR s jejich hodnocením za minulý
rok, a pokud budou, tak s novými činnostmi v rámci jejich rolí. Pověření konzultanti se vyjádří ke
spolupráci a komunikaci s TA ČR.
Administrátor hodnotitelů rozešle pozvánky na seminář s dostatečným časovým předstihem do emailových schránek pověřených konzultantů. Pověřenému konzultantovi je proplaceno jízdné na
seminář (a zpět) a zajištěno občerstvení včetně oběda.
Pokud se ze závažných důvodů nemůže pověřený konzultant na seminář dostavit, pošle zdůvodnění
své nepřítomnosti administrátorovi e-mailem, a videozáznam ze semináře mu bude zaslán do emailové schránky.

Tato navrhovaná změna by byla možná v případě, že by v tomto smyslu došlo k úpravě statutu a jednacího řádu odborného
poradního orgánu (TA ČR/11312/2014, Verze 3).
17
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6. Přiřazování externích expertů k návrhům projektů
6.1. Popis stávajícího stavu
Návrhy projektů
Předkladatelé návrhů projektů jsou v každé soutěži povinni vyplnit u svých projektů jeden hlavní a dva
vedlejší obory.
Správnost a vhodnost zvolených kategorií je ponechána čistě na předkladatelích, dodatečná kontrola
se neděje.
Oponent
Každý oponent je povinen při registraci do databáze, zvolit dva hlavní a tři vedlejší kategorie CEP dle
své odbornosti. Přiřazování oponenta k návrhu projektu probíhá anonymně, na základě shody
odbornosti návrhu projektu a kategorií CEP/RIV, prostřednictvím algoritmu v IS Patriot. Ke každému
návrhu projektu jsou přiřazeni zpravidla dva až tři oponenti (v závislosti na pravidlech dané veřejné
soutěže), pokud možno nejméně jeden je z výzkumné organizace a jeden z aplikační sféry (podniku)
s výjimkou specifických programů a veřejných soutěží (např. program GAMA – podprogram 1).
Algoritmus výběru pro vyhodnocení nejvhodnějšího kandidáta ke konkrétnímu návrhu projektu se
však neomezuje na pouhou shodu kategorií CEP, bere v potaz i jistá další distanční a bonifikační
pravidla. Mezi nimi jsou mimo jiné:







Pokud je oponent podjatý, nemůže projekt hodnotit. Posuzuje se shoda IČ zaměstnavatelů
oponenta s IČ účastníků projektu. Při zaznamenání první shody je oponent vyloučen z dalšího
posuzování.
Projekt nemůže hodnotit oponent, jenž pracuje pro stejného zaměstnavatele jako jiný oponent,
který již projekt hodnotí.
Projekt nemůže hodnotit oponent, který již pracuje na tolika jiných projektech, že se nemůže
dalšímu projektu již věnovat. Počet zpracovávaných posudků je stanoven u každého programu
individuálně.
Pokud jsou nalezeni dva nebo více kandidátů se stejnou relevancí, je dána přednost oponentovi
s menším počtem přidělených návrhů projektů k hodnocení pro rovnoměrnější vytížení
oponentů.

Algoritmem vybraní oponenti jsou e-mailem osloveni a prostřednictvím IS Patriot reagují, zda
oponenturu projektu přijímají, či nikoli. Jestliže odmítnou, je osloven další nejvhodnější kandidát v
pořadí. Pokud oponenturu přijmou, je jim určen termín odevzdání oponentského posudku. Oponent
hodnotí návrh projektu v IS Patriot, odevzdává jej elektronicky a následně i v papírové podobě
s vlastnoručním podpisem, případně elektronicky s elektronickým podpisem posílá na poštovní nebo
elektronickou adresu TA ČR.
Počet posudků pro oponenty u programu/ veřejné soutěže velkého rozsahu (stovky podávaných
návrhů projektů), jako např. programy ALFA a EPSILON, je obvykle sedm návrhů projektů k posouzení
pro jednoho oponenta, ale v případě nedostatku oponentů v daném oboru CEP je oponentovi
nabídnuto i více návrhů projektů.
V případě programu/ veřejné soutěže malého rozsahu (desítky podávaných návrhů projektů), jako
jsou např. programy DELTA a GAMA, připadnou na jednoho oponenta dva až tři posudky.
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Zpravodaj
Ke každému návrhu projektu je přiřazen zpravodaj obdobným algoritmem a postupem, jako jsou
přiřazováni oponenti. Ovšem vzhledem k jejich omezenému množství 18 není vyžadována tak
významná míra shody kategorií CEP. Ostatní podmínky však zůstávají zachované, tzn. nepodjatost,
míra vytíženosti, atd.
Odborný hodnotitel
Návrhy projektů jsou přiřazovány konkrétnímu odbornému hodnotiteli na základě jejich aktuální
vytíženosti19 a s ohledem na vyváženost podílu malých, středních a velkých podniků předávaných ke
kontrole jednomu odbornému hodnotiteli. U všech uchazečů dochází k vypracování posudku
týkajícího se vlastnické struktury a identifikace podniku v obtížích. Následně dochází ke kontrole
ekonomických parametrů zúčastněných budoucích příjemců veřejné podpory. Pokud dojde
k nenaplnění konkrétních ukazatelů (míra zadluženosti, výška obratu, základní kapitál, atd.), je
konkrétní příjemce či řešitel předán k dodatečné kontrole odbornému hodnotiteli, který vypracuje
posudek týkající se ekonomického zdraví.
Pověřený konzultant
Pověření konzultanti jsou schvalováni a ustanoveni předsednictvem TA ČR jmenovitě ke konkrétním
projektům programu Centra kompetence. Každé centrum má přiděleno právě jednoho pověřeného
konzultanta, ovšem jeden člověk smí vykonávat funkci pověřeného konzultanta u více center.
Pověřený konzultant musí splňovat vysoké nároky kladené na tuto funkci; vyšší stupeň dosaženého
vzdělání, dostatečná praxe v oboru i teoretické znalosti, nezaujatost a objektivita vůči konkrétnímu
centru. Mezi Kanceláří TA ČR a pověřeným konzultantem se uzavírá smlouva o provedení činnosti na
dobu jednoho roku. Po uplynutí této doby je zhodnocen přínos pověřeného konzultanta a případně
prodloužena platnost smlouvy.
Sektorový specialista
V mimořádných případech, např. pokud se ukáže, že mezi bodovými hodnoceními oponentů jsou
zásadní rozdíly či se liší konečná stanoviska oponentů a odborného poradního orgánu apod., mohou
být všechny oponentské posudky spolu se zprávou zpravodaje předloženy sektorovému specialistovi
k dodatečnému posouzení. Jeho posudek však nemá za cíl změnit hodnocení či umístění projektu ve
veřejné soutěži, ale spíše hodnotit vlastní práci oponentů, resp. zpravodaje. Děje se tak zpětně a ad hoc
na základě podnětu OPHP či Oddělení realizace projektů TA ČR.
6.2. Slabá místa





18
19

Kategorie CEP nejsou v konkrétních případech dostatečně strukturované a pokrývají velmi
široké spektrum činností. Konkrétně jde například o tyto vedlejší obory: IN – informatika, JP –
Průmyslové procesy a zpracování. Lze ovšem říci, že téměř každý vedlejší obor je ještě natolik
obecný, že dva odborníci se stejnou kategorií nemusí vůbec rozumět práci toho druhého
(dějiny, fyziologie, potravinářství, vojenství, …).
Pomocí kategorií CEP se obtížně pokrývá interdisciplinární výzkum a vývoj či velmi rozsáhlé
a náročné projekty, do kterých musí být zařazeno více odborníků s různými specializacemi.
Jak na straně oponentů, tak na straně řešitelů projektu mohou být pro neznalost či špatný
odhad nesprávně zvoleny kategorie CEP. Ve specifických případech může jít i o záměr.

Ke dni 20. srpna 2015 bylo v databázi TA ČR uvedeno celkem 262 zpravodajů.
Ke dni 20. srpna 2015 pro kancelář TA ČR pracují 4 odborní hodnotitelé.
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Zbytečné duplicitní odesílání posudků jak v elektronické, tak v papírové podobě znamená
časově i finančně větší zátěž jak pro oponenty, tak pro Kancelář TA ČR.

6.3. Návrhy na zefektivnění





Duplicitní papírové posudky by odstranila kompletní elektronizace komunikace mezi Kanceláří
TA ČR a externími experty.
Kontrola podjatosti při přiřazování oponentů k návrhům projektů. Po přiřazení se doporučuje
náhodně vybrat 10 % návrhů projektů a jim přiřazené oponenty, u kterých se provede
důkladná kontrola podjatosti a odbornosti. V případě prokázání podjatosti ztrácí oponent
nárok na honorář. Tento návrh by vyžadoval zanesení definice podjatosti do rámcové smlouvy,
ve které bude zároveň uvedena informace, že nedodržením ustanovení o podjatosti bude daný
expert navržen na vyřazení z databáze oponentů.
Nepřesné přiřazování oponentů k projektům je možné omezit několika způsoby, případně
kombinací níže uvedených možností:
 Na základě provedených analýz byl vypracován návrh na rozšíření kategorií CEP. Kategorie
oborů však mají platnost v celé České republice (agendu má v gesci Rada pro výzkum, vývoj
a inovace) a tento analyticko-metodický dokument pouze navrhuje možné příklady
rozšíření některých kategorií CEP (viz příloha č. 7, 8 a 9).
 Další možností je nově testovaná a posuzovaná metoda založená na podobnosti klíčových
slov (více viz níže v textu této kapitoly).

Rozšíření kategorií CEP
 Jedná se o rozšíření stávajícího algoritmu s využitím podrobnějšího dělení kategorií CEP,
než jak jsou nastaveny dosud a jak je TA ČR přebírá z veřejného informačního systému
VaVaI.
 Příklady s návrhem podrobnějšího dělení kategorií Informatika a Zemědělství jsou
uvedeny v přílohách 8 a 9.
 Tato metoda je poměrně nenáročná na úpravu systému, algoritmu i údajů na straně
oponentů a budoucích nových návrhů projektů.
 Logickým navazujícím krokem je u této varianty zvýšení počtu podkategorií CEP, které
smějí oponenti ve svém profilu zvolit jako svoji specializaci.
 Menším rizikem je, že se i přesto v užších a méně častých podkategoriích nemusí najít
dostatek odborníků k hodnocení.
 Přínosem by mělo být menší tápání u dříve všeobjímajících kategorií CEP a lepší shoda
odbornosti oponentů s řešenou oblastí projektů.
 Změnu kategorií CEP má ve své odpovědnosti Rada pro výzkum, vývoj a inovace a není
zřejmé, kdy ke změnám v číselníku přistoupí.
Metoda klíčových slov
 Jedná se o využití sofistikovanějších lingvisticko-statistických metod s aplikováním dataminingových technik v kombinaci s aktuálně využívaným algoritmem, který přiřazuje
oponenty na základě kategorií CEP.
 Základní myšlenka je využít podrobnější anotace projektů a klíčových slov ze životopisů
oponentů a dalších podkladů (data v databázi RIV/Informačním systému VaVaI) k nalezení
přesnější shody v těchto textech na základě podobnosti klíčových slov.
 Distanční pravidla platná ve stávajícím algoritmu zůstanou implementována v nezměněné
podobě (podjatost, vytíženost, hlavní kategorie CEP, …)
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 Výsledkem by mělo být mnohem cílenější přiřazení odborníků k problematice řešené
v projektech.
V dalším textu následuje podrobnější popis metody klíčových slov, která byla pro ověření
relevantnosti rozvinuta až do stádia konkrétních experimentů na reálných datech.
 Podkladová data
 U projektů jako vstup do algoritmu budou použity 1) název projektu, 2) klíčová slova,
3) cíle projektu/anotace. Vše v anglickém jazyce.
 U oponentů jsou vstupními daty do algoritmu 1) názvy jejich dosavadních výsledků, 2)
klíčová slova těchto výsledků. I zde vše v anglickém jazyce.
 Získání podkladových dat
 U většiny návrhů projektů jsou údaje k dispozici ve strojově zpracovatelné podobě již
nyní. U nově vyhlašovaných veřejných soutěží a programů je nutné zachovat
požadavek na všechny tři položky v anglickém jazyce.
 Stejně tak u nově registrovaných oponentů bude prostřednictvím příslušně
aktualizovaného registračního formuláře možné vyžádat konkrétní položky, aniž by se
musely složitě ex-post dohledávat v databázi RIV.
 Problém nastává u stávajících oponentů, jichž je nyní řádově 1600. Je třeba ručně
jméno po jménu prohledat databázi RIV a identifikovat konkrétní osobu, tj. spárovat
jméno a příjmení z IS Patriot s unikátním sedmičíselným identifikátorem “vedidk”
používaným v RIV. Tento identifikační kód tvůrce výsledku je provázán s rodným
číslem a jednoznačně identifikuje osobu.
 Poté je již pomocí skriptů možné z databáze RIV strojově získat potřebné údaje
o výsledcích a publikacích k další analýze.
o Experimentální ověření
 Je aktuálně prováděno na 3. veřejné soutěži programu OMEGA20.
 Seznam přijatých návrhů projektů do 3. veřejné soutěže OMEGA a soubor schválených
oponentů z výzkumných organizací21 pro 3. veřejnou soutěž OMEGA byly předloženy
jak současnému algoritmu (dle CEP), tak nově navrhovanému algoritmu, založeném na
podobnosti klíčových slov.
 Výsledkem obojího je seznam doporučených oponentů k jednotlivým návrhům
projektů.
 Na vzorku 60 náhodně vybraných návrhů projektů dochází k porovnání vhodnosti
přiřazených oponentů jednou i druhou metodou.
 Pro vyloučení systémové chyby v podobě faktoru zaujatosti evaluace probíhá metodou
dvojitě slepého přístupu. Evaluátoři nemají k dispozici informaci, který ze dvou
přiřazených oponentů byl vybrán jakým algoritmem. Výstupem evaluační komise je
tedy pouze výrok, jak který oponent je vhodný pro hodnocení daného projektu.
 Míra vhodnosti je kvantifikována na škále 1 (Oponent je velmi vhodný) až 5 (Oponent
není vůbec vhodný).
 Tato fáze vyžaduje detailní rozbor doporučených oponentů (jejich Curriculum Vitae,
další veřejně dostupná data) a jim přidělených návrhů projektů.

Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA schválený usnesením
vlády č. 56 ze dne 19. ledna 2011
21 Do experimentu vstupují pouze oponenti z výzkumných organizací, kteří publikují své výsledky v Informačním systému
VaVaI.
20
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Tato evaluace zodpoví otázku relevantnosti metody klíčových slov a její případné další
rozvíjení až třeba v nahrazení stávajícího přiřazovacího algoritmu založeném na
kategoriích CEP.
Ještě před zahájením experimentu byli manuálně prověřeni všichni stávající oponenti
z databáze hodnotitelů IS Patriot, výsledkem čehož jsou textové datové soubory
s názvy jejich výsledků a anotací.

Průběžné výsledky experimentálního ověření:
Experimentální ověření metody klíčových slov proběhlo na vzorku 60 náhodně vybraných návrhů
projektů, které hodnotilo devět interních odborníků TA ČR (odborníci byli vybráni z různých oddělení
TA ČR). Porovnávali vhodnost oponentů přiřazených k projektům podle začlenění projektů do
oborových kategorií CEP, anotace a možného náhledu do celého projektu se Curriculum vitae
oponenta, s jeho výsledky projektové a publikační činnosti uvedených v IS VaVaI a dalších veřejně
dostupných databází. Celkem bylo hodnoceno 123 oponentů pouze z výzkumné sféry (k začlenění do
vzorku oponentů z aplikační sféry nebylo dostatek informací). Byli přiřazováni tři oponenti k jednomu
návrhu projektu. Analýza výsledků spočívá především ve srovnání uvedených kategorií CEP v databázi
hodnotitelů, v životopisech hodnotitelů a také v IS VaVaI.
Vyhodnocením bylo zjištěno, že touto experimentální metodou byla přiřazena téměř polovina
oponentů jako vhodných k danému projektu. Zjištěné výsledky lze označit za poměrně úspěšné, s tím,
že bude provedena další úprava algoritmu pro ještě lepší zpřesnění podobnosti klíčových slov
v návrzích projektů a u externích expertů.
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7. Hodnocení práce externích expertů
7.1. Popis stávajícího stavu
Hodnocení práce externích expertů není v rámci TA ČR metodicky zpracováno. Některé procesy však
již probíhají. Jedná se především o následující činnosti:
Hodnocení oponentů
Při veřejné soutěži je oponent hodnocen zpravodajem. Zpravodaj vypracuje Souhrnnou hodnotící
zprávu nebo Stanovisko zpravodaje ve veřejné soutěži, jehož součástí je hodnocení kvality
oponentských posudků (SME – 23). Zpravodajové hodnotí u každého posudku koherentnost, tzn., že
bodové ohodnocení v bodovaných kritériích posudku oponenta odpovídá jeho slovnímu ohodnocení, a
věrohodnost, tzn., že oponent při vypracování posudku prokázal odbornost v hodnocené problematice,
posudků. Pro své hodnocení použije známky 1 – 4 (1 je nejlepší ohodnocení, 4 nejhorší) a slovní
komentář. Ve sporných případech prověřují hodnocení oponenta interní zaměstnanci TA ČR v projektu
spolufinancovaném z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Nastavení a
implementace sektorových expertních služeb Technologické agentury České republiky,
reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00049 (dále sektoroví specialisté).
Oponenti, kteří dosahují špatného hodnocení od zpravodaje nebo při kontrole posudku sektorovými
specialisty, jsou předsednictvu TA ČR navrženi k vyřazení z databáze nebo, v případě méně závažného
pochybení, jim je zaslán vytýkací dopis s upozorněním na chyby, jichž se v posudku dopustili.
Oponenti s velmi dobrým hodnocením od zpravodajů i sektorových specialistů jsou zařazeni na
tzv. white list a jsou přednostně oslovování s nabídkou spolupráce při hodnocení menších programů
a mimořádných hodnotitelských příležitostech.
Hodnocení zpravodajů
Pravidelné hodnocení zpravodajů není v současné době prováděno v TA ČR. Ve sporných případech
prověřují hodnocení zpravodaje sektoroví specialisté.
Hodnocení odborných hodnotitelů
Činnost odborných hodnotitelů je velmi specifická, žádná pravidelná hodnocení neprobíhají.
Hodnocení pověřených konzultantů
Pilotní hodnocení činnosti pověřených konzultantů se uskutečnilo na konci roku 2014. Činnost
pověřeného konzultanta hodnotil sektorový specialista, projektový manažer Centra kompetence
a pracovníci OPHP. Hodnocení spolupráce s Centrem kompetence vypracoval také pověřený
konzultant. Byla provedena analýza hodnocení činnosti a na jejím základě byla ukončena činnost se
třemi pověřenými konzultanty a vytvořen nově strukturovaný formulář pro vypracovávání zpráv
pověřeného konzultanta. S výsledky analýzy byli pověření konzultanti seznámeni na jaře 2015 na
schůzce s vedením TA ČR.
7.2. Slabá místa
Hodnocení externích expertů/hodnotitelů je zakotveno ve SME-23 (příloha F -203) a to ve Stanovisku
zpravodaje ve veřejné soutěži. Komplexní metodika pro hodnocení externích expertů/hodnotitelů
však vytvořena není.
Mezi nejzásadnější slabé stránky oblasti hodnocení práce externích expertů patří:


někteří zpravodajové věnují hodnocení oponentů malou pozornost nebo je provádějí ledabyle,
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oponenti nejsou seznámeni se svým hodnocením, které zpracovávají zpravodajové,
zpravodajové jsou nedostatečně seznámeni se způsobem hodnocení oponentů,
hodnocení práce zpravodajů se cíleně neprovádí,
práce odborných hodnotitelů není hodnocena.

7.3. Navrhovaný proces hodnocení práce externích expertů
Zde navržený proces hodnocení práce externích expertů je rozdělen na hodnocení práce oponentů,
zpravodajů, odborných hodnotitelů a pověřených konzultantů. V jednotlivých odstavcích je uvedena
charakteristika hodnocení jednotlivých pozic externích expertů a vlastní hodnocení bude probíhat na
formulářích (viz Příloha č. 10, 11 a 12),
Hodnocení práce oponenta
Hodnocení provádí zpravodaj, administrátor hodnotitelů a v případě nutnosti také sektorový
specialista.
Zpravodaj
Vypracuje formulář pro hodnocení práce oponenta, ve kterém bodově zhodnotí zpracovaný posudek
oponenta z pohledu:


koherentnosti (smysluplnost, provázanost, shodnost slovního hodnocení a bodového
ohodnocení) posudku,



přijatelnosti a důvěryhodnosti posudku (nadhodnocení, podhodnocení návrhu
projektu),



odborné úrovně posudku.

Každou položku je možno ohodnotit nejvýše deseti body. Maximálně bude možné získat 30 bodů.
Sečtené body budou převedeny do tabulky Hodnocení oponentů přístupné z IS Patriot, kam se
automaticky zaevidují. Po ukončení veřejné soutěže a vyhlášení výsledků bude dosažené bodové
ohodnocení oponentovi automaticky odesláno prostřednictvím IS na e-mail. V případě nesouhlasu
oponenta s ohodnocením (nesouhlas oponent zasílá e-mailem administrátorovi hodnotitelů) bude vše
předáno sektorovému specialistovi k posouzení. Výsledek bude odeslán oponentovi e-mailem
a evidován v tabulce Hodnocení oponentů v rámci IS Patriot.
Poznámka: Zpravodajové obdrží okomentovanou prezentaci hodnocení oponentů před zahájením
soutěže. Zároveň jim bude vysvětlen systém hodnocení (čím více bodů, tím lepší kvalita posudku) atd.
Budou upraveny formuláře podkladů zpravodajů o uvedenou tabulku hodnocení (viz příloha č. 10
Formulář – Hodnocení práce oponenta).
Tabulka 1: Tabulka hodnocení práce oponenta
Bodové ohodnocení

3 - 10

11 - 17

18 - 25

26 - 30

Hodnocení práce
oponenta

Zaslat vytýkací
dopis nebo
navrhnout vyřazení
z databáze

Sledovat

Slušná práce

Vynikající hodnocení
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Administrátor hodnotitelů
Posuzuje plnění formálních náležitostí. Při opakovaných nedostatcích, jako např. pozdní odevzdávání
posudků, upozorní vedoucího oddělení podpory hodnocení projektů. S jeho vědomím upozorní
administrátor oponenta e-mailem na tuto skutečnost a bude požadovat nápravu. V případě
soustavného a dlouhodobého neplnění povinností bude možno podat návrh na vyřazení oponenta z
databáze.
Sektorový specialista
Hodnotí výkon oponenta v případě jeho stížnosti na ohodnocení oponentského posudku zpravodajem,
v případě vysokého rozdílu v bodovém hodnocení oponentů a zpravodaje nebo v případě jakýchkoliv
identifikovaných problémů v hodnocení, a to ze strany Kanceláře TA ČR či odborných poradních
orgánů.
V hodnotícím formuláři (viz příloha č. 10 tohoto materiálu) uděluje sektorový specialista bodové
hodnocení, maximální počet bodů je 40. Ve formuláři je také uvedena možnost doplňujícího slovního
komentáře. V závěru hodnotícího formuláře uvede sektorový specialista, zda navrhuje hodnocení
zpravodaje ponechat či bodové hodnocení opravit a uvede nový počet bodů. Výsledek hodnocení bude
následně zaslán oponentovi. Pokud bude výsledné hodnocení opraveno, bude následně opraveno také
v tabulce Hodnocení oponentů v IS Patriot.
Při realizaci projektů: Administrátor projektů (pracovník Oddělení realizace projektů TA ČR)
vytipuje seznam oponentů na základě jejich projevů při oponentním řízení, plnění termínů, účasti na
oponentních řízeních, jejichž práce by měla být posouzena sektorovým specialistou.
Hodnocení práce zpravodaje
Zpravodaj je hodnocen sektorovým specialistou a pracovníkem z Oddělení veřejných soutěží TA ČR,
administrátory hodnotitelů a realizace projektů.


Ve fázi hodnocení a schvalování návrhů projektů sektorovým specialistou a pracovníkem z
Oddělení veřejných soutěží TA ČR na jednání expertní komise při hodnocení veřejné
soutěže. Jsou hodnoceni za připravenost k jednání a za kvalitu svých podkladů a kvalifikovaný
pohled na problematiku (viz formulář).



Administrátorem hodnotitelů a administrátorem projektu za plnění formálních náležitostí
– administrátor bude sledovat plnění formálních náležitostí a při opakovaném např. pozdním
odevzdávání Stanovisek a dalších podkladů upozorní vedoucího oddělení podpory hodnocení
projektů. Ten následně upozorní zpravodaje e-mailem na tuto skutečnost. V případě
soustavného a dlouhodobého neplnění povinností bude možno podat návrh na odvolání
zpravodaje z funkce.

Celkové hodnocení práce zpravodajů bude prováděno slovně. Výsledky hodnocení bude shromažďovat
příslušný sektorový specialista (dle oboru) a podle níže uvedeného hodnocení bude dále postupovat.
Bodové vyhodnocení je stejné pro oba formuláře.
Tabulka 2: Tabulka hodnocení práce zpravodaje

Hodnocení
práce
zpravodaje

3 - 10

11 - 17

18 - 25

26 - 30

Při opakovaném podprůměrném hodnocení
informovat
předsednictvo
(vytýkací
dopis
s uvedením konkrétních pochybení, návrh na
odvolání z funkce).

Sledovat
práci
zpravodaje

Slušná práce

Vynikající
hodnocení
(informovat
předsednictvo TA
ČR)
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Hodnocení práce odborných hodnotitelů
Odborní hodnotitelé jsou hodnoceni:


administrátorem hodnotitelů

Činnost odborných hodnotitelů je velmi odborná a specifická, jejich hodnocení nebude mít přílišnou
vypovídací hodnotu, protože jsou nejpovolanějšími odborníky v oblasti hodnocení ekonomického
zdraví soukromoprávní organizace. Je možno hodnotit administrátorem hodnotitelů, zda odevzdal
vyhodnocení celkové ekonomického zdraví uchazečů včas a se všemi náležitostmi. Při opakovaném
pozdním dodání ekonomického zhodnocení projektu administrátor upozorní vedoucího OPHP, který
opakované pochybení sdělí předsednictvu TA ČR a to z něho vyvodí důsledky formou upozornění,
vyloučení, případně setrvání ve své funkci.
Hodnocení práce pověřeného konzultanta
Hodnocení provádí sektorový specialista a administrátor projektu Centra kompetence. Pověření
konzultanti jsou hodnoceni prostřednictvím navržených formulářů (viz příloha č. 12).


Sektorový specialista provede hodnocení na základě zpráv, které pověřený konzultant posílá
administrátorovi pověřených konzultantů (dle metodiky 1 x měsíčně) a dále na základě
jednání řídicího výboru, na kterém je sektorový specialista přítomen, a to 2 x ročně.



Administrátorem projektu Centra kompetence za plnění formálních náležitostí –
administrátor bude sledovat plnění formálních náležitostí a při opakovaném, např. pozdním
odevzdávání Zpráv, upozorní vedoucího OPHP. Ten následně upozorní pověřeného
konzultanta e-mailem na tento problém a bude požadovat nápravu.

Tabulka 3: Tabulka hodnocení práce pověřeného konzultanta

Hodnocení práce
pověřeného
konzultanta

5 - 16

17 - 28

29 - 40

41 - 50

Podprůměrné
hodnocení – upozornit
předsednictvo

Průměrné hodnocení sledovat

Slušná práce

Vynikající hodnocení
(informovat
předsednictvo)

Souborný výsledek (součet bodů) hodnocení práce pověřených konzultantů bude shromažďovat
sektorový specialista a uvádět v tabulce, která bude přístupná v IS Patriot.
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8. Odměňování a motivace externích expertů
Kapitola není veřejná – slouží pouze pro potřeby Kanceláře TA ČR.
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9. Databáze externích expertů
9.1. Popis stávajícího stavu
Datové sklady
V současnosti jsou data o externích expertech skladována souběžně ve více databázích či tabulkách:
1) tzv. registrační databáze,
2) databáze hodnotitelů v IS Patriot,
3) pracovní seznam (tabulka) vybraných a schválených oponentů ke konkrétní veřejné soutěži.
Technické aspekty
1) Jedná se o interně vyvinuté technické řešení. Principiálně jde o databázi založenou na
technologii MS SQL s přidruženým aplikačním rozhraním psaným na platformě ASP. NET (C#,
ASP, HTML, CSS, JavaScript). Data jsou uložena a aplikace běží na serverech TA ČR. Webové
aplikační rozhraní je dvojí: 1) registrační formulář pro nové externí oponenty, z něhož jsou
vyplněné údaje zaneseny do databáze a 2) přístupové pracovní a administrační rozhraní.
2) Databáze je umístěna na serverech společnosti dataPartner s.r.o. Pracovníci TA ČR mají
k datům vzdálený přístup prostřednictvím webového aplikačního rozhraní s možností plné
editace vložených záznamů. Vkládání nových záznamů (oponentů) je možné buď jednotlivě
pracovníkem TA ČR, nebo dávkově, což provádí firma dataPartner s.r.o. na základě podkladů,
které připraví OPHP případně pověřený pracovník z úseku informačních a komunikačních
technologií TA ČR.
Data jsou uložena v databázi založení na technologii MS SQL, aplikační webové rozhraní
(https://vyzvy.tacr.cz/private/modules/patriot/login.php) je vyvíjeno ve vývojovém prostředí
Microsoft Visual Studio pro platformu NET s využitím technologií (X)HTML, ASP, JavaScript,
CSS.
3) Jedná se o tabulku MS Excel cíleně tvořenou před každou novou soutěží z registrační databáze
a z databáze hodnotitelů.
Přístupová práva
1) Administrační a pracovní stranu aplikace využívá OPHP, je dostupná po přihlášení na adrese
https://opponents.tacr.cz. Registrační formulář je dostupný veřejně na adrese
http://form.tacr.cz/akce/zadostCesky.
2) Do IS Patriot mají k informacím o oponentech plný přístup jen vybraní pracovníci OPHP,
sektoroví specialisté a vybraní pracovníci projektu Zefektivnění činností TA ČR. Další oddělení
TA ČR mají přístup omezen v různém stupni, celkem může být v systému zavedeno až pět
úrovní přístupových práv podle různých rolí. Jednou z těchto rolí jsou právě i externí experti,
jejichž aplikační rozhraní a přístup k datům o projektech je přizpůsoben náplni a rozsahu jejich
činnosti. Oponenti mohou požádat o přístup administrátora hodnotitelů v případě, že je
zapotřebí aktualizovat jejich osobní údaje. Tyto změny jsou zaznamenávány a archivovány.
3) Tabulka je interním dokumentem TA ČR, kterou připravuje OPHP.
Data
1) Data vedená o externích expertech jsou v registrační databázi ve stejném rozsahu a typu, jaké
jsou položky stávajícího registračního formuláře s jedním přidaným příznakem, a to zda expert
prošel interní kontrolou své odbornosti (sektorovým specialistou). Dále je možné u každého
experta uvést doplňující poznámku. Tato databáze je nejrozsáhlejší, obsahuje data o všech
externích expertech, kteří kdy pro TA ČR hodnotili, tzn. i bývalé experty, a všechny nově
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příchozí dosud nezkontrolované registrace. Export dat mohou provádět pouze pracovníci
úseku informačních a komunikačních technologií TA ČR, a to v plném rozsahu do formátu
Microsoft Excel.
2) Data vedená o externích expertech jsou v databázi IS Patriot ve stejném rozsahu a typu, jaké
jsou položky stávajícího registračního formuláře.
V této databázi se udržují především aktuálně činní experti, tzn. oponenti, kteří mají hodnotit
novou veřejnou soutěž či zpravodajové v již realizovaných projektech. V databázi však
zůstávají zavedeni i další externí experti, kteří aktuálně nejsou činní, avšak mají zájem na
dalším hodnocení a splňují kritéria (absolvovali školení, projevili zájem o hodnocení v soutěži
a nebyli vyřazeni pro špatné hodnocení práce).
Export dat o oponentech z IS Patriot je možný do formátů csv/xml/… Pouze však v omezené
míře. Ne všechny položky (atributy) o oponentech jsou exportovatelné. Stejně tak není možné
získat jednoduše souhrnné informace o tom, které projekty oponenti v minulosti hodnotili.
Toto lze pouze pro jednotlivé veřejné soutěže.
3) V přehledové tabulce jsou pouze základní identifikátory externího experta: jméno, příjmení, email, odbornosti (hlavní a vedlejší) a informace, zda expert absolvoval e-learningové školení
k dané soutěži.
Tabulka obsahuje pouze vybrané oponenty, kteří splňují kritéria pro oponování konkrétní
veřejné soutěže (odbornost, absolvování školení, dobré hodnocení jejich dosavadní práce).
Funkcionalita
1) Webové aplikační rozhraní tvoří tři podaplikace: 1) hodnocení oponentů, 2) filtrování
oponentů v rámci kritérií v programu BETA, 3) správa a editace interní databáze oponentů.
Jedná se o pracovní nástroj, který je využíván především OPHP při sestavování vhodných
kandidátních listin oponentů pro nové veřejné soutěže či ad hoc při hledání oponentů pro
mimořádná či závěrečná oponentní řízení, změnová řízení, různé komise apod.
2) IS Patriot má stěžejní roli jak ve fázi veřejné soutěže, tak při realizaci projektů. Poskytuje
širokou funkcionalitu pro zaměstnance TA ČR, externí experty i realizátory projektů. Veškerá
komunikace a work-flow okolo projektů v různých fázích probíhá prostřednictvím IS Patriot.
Mezi základní funkce patří: 1) vyplňování/podání návrhů projektů, 2) algoritmické přiřazení
návrhů projektů oponentům podle kritérií (viz kapitola 6 Přiřazování), 3) oslovování expertů
s nabídkami hodnocení, 4) management vyplňování posudků, 5) automatická elektronická
notifikace termínů, 6) předávání průběžných zpráv z realizace, 7) posuzování těchto zpráv, 8)
management řízení a podkladů pro různé komise (oborový panel, závěrečné oponentní řízení)
a mnoho dalších.
3) Tabulka nemá žádnou funkcionalitu, slouží pouze jako přehledový materiál o vybraných
oponentech.
9.2. Slabá místa




Nejasnosti v kompetencích a provázanosti na další systémy a agendu TA ČR.
Riziko nekonzistence dat způsobené vícečetnými záznamy o každém z externích expertů.
V IS Patriot chybí možnost jednoduše dohledat souvislosti napříč veřejnými soutěžemi
i např. historii hodnocených projektů po jednotlivých oponentech. Pozornosti proto mohou
uniknout možné podjatosti nezávislé na IČ subjektů.

9.3. Navrhovaná zlepšení
1) Sloučit všechny tři databáze do jedné. Přínosem bude:
 snadnější a přehlednější administrace externích expertů,
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 zamezení nesouladu údajů v databázích,
 snazší aktualizace údajů o externích expertech,
 nižší personální a logistické nároky na správu.
2) Provázat data o externích expertech skrze datový sklad DAFOS s údaji o projektech, jejich
řešitelích a subjektech. Přínosem bude:
 udržení přehledné historie o externích expertech, jejich posudků a jejich hodnocení napříč
všemi programy a soutěžemi,
 výchozí stav pro odhalení potencionálních skrytých vazeb mezi uchazeči/příjemci
a externími experty,
 ideální struktura pro hlubší analýzy a statistiku, např. úspěšnosti a efektivity práce
zpravodajů podle reálných přínosů projektů v monitorovací fázi.
Technické řešení
Nabízí se několik variant, jak sloučení databází a k nim navázaných aplikací realizovat. Podstatné je
zachování všech funkcionalit, které v současnosti nabízejí dílčí systémy. To bude patrně hlavní
překážkou, neboť ať již úpravy stávajících systémů, nebo vývoj zcela nového, si žádají čas spojený
s náklady na vývoj.
1) V rámci stávajícího IS Patriot
 Výhodou je již zaběhnutý systém práce, všem pracovníkům TA ČR známé prostředí,
navázaný ekosystém podpůrných aplikací, fungující technická podpora.
 Jelikož systém vyvíjí a spravuje externí společnost, je každá nová změna v systému i menší
vylepšení nutné vykomunikovat a nechat schválit Kanceláří TA ČR, což snižuje flexibilitu
vývoje.
 Smlouva s firmou dataPartner s.r.o. bude trvat do koncem roku 2016 a není jisté, jakým
směrem se budou ubírat další IT aktivity, zda bude vůle pokračovat ve vývoji a nasazování
IS Patriot, či dojde na realizaci zcela nového informačního systému.
2) V rámci stávající registrační databáze
 Ve stávající podobě jde o velmi omezený nástroj nabízející specializované funkce pro
OPHP. Rozšíření o správu kompletní agendy TA ČR po vzoru IS Patriot by si žádalo
mimořádné úsilí, kapacity i náklady.
 Jedná se o interně vyvíjený a spravovaný systém, což částečně snižuje náklady a zvyšuje
flexibilitu vývoje.
3) V rámci vznikajícího interního datového skladu DAFOS s využitím CRM
 Situace je obdobná jako v předchozím případě.
 Přidanou výhodou je snazší realizace provazby s daty o projektech, řešitelích a subjektech.
4) V rámci Nového informačního systému
 Nejkonzistentnější a nejefektivnější řešení, neboť veškerá požadovaná funkcionalita bude
zapracovaná do podrobné technické specifikace na základě dosavadních zkušeností,
potřeb a konzultací s business analytiky dodavatele.
 Výhodou je také promyšlená provazba na všechny další části systému pro co
nejefektivnější práci s externími experty napříč celou agendou TA ČR.
 Na straně druhé časově nejvzdálenější z možností, realizace v horizontu několika let.
 Taktéž zřejmě nejnákladnější.
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III.

Metodické postupy

Postupy uvedené v následujícím textu jsou již schválené metodické postupy, procesy a subprocesy,
které byly navrženy na základě provedených analýz popsaných v textu výše. Byly zpracovány do formy
vnitřního předpisu, kterým se řídí odpovědní pracovníci Kanceláře TA ČR. Jedná se o součást platné
směrnice SME-2822, která byla schválena předsednictvem TA ČR již v průběhu realizace klíčové
aktivity 4 projektu Zefektivnění činností TA ČR. Pracovní tým klíčové aktivity 4 spolupracoval s OPHP
a právním úsekem na její tvorbě a následně bude pracovat na dalším rozšiřování, a to především dle
výše uvedených návrhů na zefektivnění a zapracování metodických postupů týkajících se dalších typů
externích expertů jako jsou zpravodajové a pověření konzultanti.

1. Registrace expertů
Proces R06B01:
1) Zájemci o spolupráci s TA ČR v roli oponentů se registrují prostřednictvím on-line formuláře
umístěného na webových stránkách TA ČR. K vyplněnému registračnímu formuláři musí
zájemce o spolupráci přiložit aktuální strukturovaný profesní životopis. Informace
z registračního formuláře jsou automaticky přenášeny do registrační databáze oponentů.
2) Zájemci o spolupráci s TA ČR v roli odborných hodnotitelů zasílají potvrzení svého zájmu spolu
s aktuálním strukturovaným profesním životopisem prostřednictvím e-mailu administrátorovi
hodnotitelů.

2. Formální kontrola registračních podkladů
Proces R06B02:
1) Administrátor hodnotitelů posoudí zaslané dokumenty po formální stránce.
2) Administrátor hodnotitelů vyzve v případě potřeby zájemce k doplnění.
3) Administrátor hodnotitelů vloží doplněné informace přímo do registrační databáze oponentů.

3. Posouzení způsobilosti oponentů a odborných hodnotitelů
Proces R06B03:
1) Způsobilost nových zájemců o hodnocení návrhů projektů v roli oponentů nebo odborných
hodnotitelů posuzují sektoroví specialisté, a to na základě předloženého životopisu,
popř. dalších dostupných informací.

4. Sestavení seznamu potenciálních oponentů a odborných hodnotitelů
Proces R06B04:
1) Schválené oponenty označí administrátor hodnotitelů v registrační databázi oponentů
a následně jsou zařazeni do seznamu potenciálních oponentů.
2) Administrátor hodnotitelů po vyhlášení veřejné soutěže příslušného programu sestaví
v dokumentu Microsoft Excel seznam potenciálních oponentů, a to domácích či zahraničních,
v závislosti na podmínkách programu a na základě předpokládaného počtu projektů v dané
veřejné soutěži a zkušeností z předchozích soutěží v daném či obdobném programu. V případě
22

Směrnice TA ČR Správa oponentů a odborných hodnotitelů (SME -28) aktuálně platná od 24. července 2015
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programu (veřejné soutěže) malého rozsahu (desítky podávaných návrhů projektů) vychází
z databáze hodnotitelů v IS Patriot; v případě programu (veřejné soutěže) velkého rozsahu
(stovky podávaných návrhů projektů) využije dále registrační databázi oponentů, popř. osloví
s nabídkou spolupráce buď konkrétní odborníky, nebo instituce, které mohou odborníky
s požadovanými odbornými znalostmi zprostředkovat. Při sestavování seznamu potenciálních
oponentů zohledňuje kvalitu oponentů (průměr známek udělených oponentovi ze strany
zpravodajů uvedených v IS Patriot, popř. závěry prověřování oponenta ze strany sektorového
specialisty evidované administrátorem hodnotitelů), vybraní oponenti jsou prostřednictvím emailu osloveni s nabídkou hodnocení, v případě jejich nezájmu jsou osloveni další oponenti.
3) Administrátor hodnotitelů po vyhlášení veřejné soutěže příslušného programu sestaví seznam
sektorovým specialistou schválených odborných hodnotitelů. Vychází z databáze odborných
hodnotitelů TA ČR.
4) Administrátor hodnotitelů předloží seznam odborných hodnotitelů ke schválení předsednictvu
TA ČR.

5. Schválení odborných hodnotitelů
1) Seznam potenciálních odborných hodnotitelů k veřejné soutěži předsednictvo TA ČR schválí
nebo navrhne administrátorovi hodnotitelů úpravy.

6. Příprava vzdělávání oponentů a odborných hodnotitelů
1) Administrátor hodnotitelů zajistí pro každou veřejnou soutěž vzdělávací kurzy či jiný vhodný
druh školení (e-learningový kurz, prezenční seminář, on-line seminář, studium elektronických
materiálů apod.).
2) K účasti na vzdělávání administrátor hodnotitelů vyzve oponenty a odborné hodnotitele.

7. Účast na vzdělávání oponentů a odborných hodnotitelů
Proces R06B07:
1) Oponenti a odborní hodnotitelé se účastní zvoleného způsobu vzdělávání a všech forem
ověřování úspěšnosti vzdělávacího kurzu (např. ověřování znalostí formou testu). Úspěšné
absolvování stanoveného způsobu vzdělávání je podmínkou pro výkon činnosti oponenta či
odborného hodnotitele.

8. Vyznačení oponentů a odborných hodnotitelů v IS Patriot
Proces R06B08:
1) Úspěšní absolventi kurzu či školení jsou administrátorem hodnotitelů označeni na seznamu
oponentů nebo seznamu odborných hodnotitelů.
2) Administrátor zajistí přenesení seznamu do IS Patriot a vytvoření uživatelských účtů novým
hodnotitelům, a u všech hodnotitelů ze seznamu zajistí aktivování oprávnění k hodnocení
v dané soutěži. Přiřazování projektů jednotlivým oponentům a odborným hodnotitelům
provádí administrátor hodnotitelů dle SME-23 Zajištění zpracování posudků, stanovisek
a odborných hodnocení.
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9. Evidence hodnocení činnosti oponentů a odborných hodnotitelů
Proces R06B09:
1) Administrátor hodnotitelů eviduje hodnocení konkrétního oponenta, a to na základě
hodnocení jeho výstupů zpravodajem projektu, k němuž oponent zpracovával posudek ve
veřejné soutěži.
2) V případě opakovaného negativního hodnocení oponenta může administrátor hodnotitelů
požádat sektorového specialistu o přezkoumání hodnocení oponenta.

10. Vyjádření sektorového specialisty k činnosti oponentů a odborných hodnotitelů
Proces R06B10:
1) Sektorový specialista se vyjádří k činnosti oponentů a odborných hodnotitelů na základě
podnětu administrátora hodnotitelů prostřednictvím svého posudku hodnocení projektů.
Vyhotovený posudek předává prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím sdíleného
uložiště Google administrátorovi hodnotitelů.

11. Vyvození závěrů z hodnocení činnosti oponentů a odborných hodnotitelů
Proces R06B11:
1) Administrátor hodnotitelů zaeviduje hodnocení sektorového specialisty.
2) Administrátor hodnotitelů písemně upozorní oponenta či odborného hodnotitele na pochybení
identifikovaná sektorovým specialistou či opakované negativní hodnocení zpravodajem,
u nichž lze objektivně identifikovat rozpor se zněním programu, zadávací dokumentací nebo
formulací příslušného kritéria. V upozornění musí být jasně uvedeno, čeho se identifikované
pochybení týká, jak v daném případě hodnotitel postupoval a jak měl postupovat správně.
3) Oponenti či odborní hodnotitelé, u nichž bylo sektorovým specialistou nebo zpravodajem
shledáno zásadní pochybení nebo opakující se pochybení, jsou výrazně špatně hodnoceni ze
strany zpravodajů (tři a více známek 4 za poslední dvě veřejné soutěže), opakovaně neplní své
povinnosti vyplývající z uzavřené rámcové smlouvy (odevzdávání vypracovaných posudků ve
stanoveném termínu apod.), popř. dlouhodobě nereagují na komunikaci ze strany TA ČR, jsou
administrátorem hodnotitelů navrženi na vyřazení z databáze oponentů ČR či databáze
odborných hodnotitelů TA ČR.

12. Rozhodnutí o vyřazení oponenta či odborného hodnotitele z databáze
Proces R06B12:
1) Na základě návrhu administrátora hodnotitelů rozhodne předsednictvo TA ČR o vyřazení
oponenta či odborného hodnotitele z databáze.
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IV.

Seznam použitých zkratek
Zkratka

Název/popis

CEP

Centrální evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

CDH

Centrální databáze hodnotitelů

CK

Program Centra kompetence

CRM

Customer Relationship Management je systém pro řízení vztahů s externími subjekty.

IS BETA

Informační systém BETA

IS Patriot

Informační systém Patriot

IS VaVaI

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Kancelář TA ČR

MŠMT

Kancelář TA ČR zajišťuje činnosti TA ČR po organizační a administrativní stránce včetně
koordinace činností orgánů TA ČR a oborových komisí. Činnost kanceláře TA ČR je blíže
upravena Organizačním řádem TA ČR, který schvaluje předsednictvo TA ČR.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MZe

Ministerstvo zemědělství

NAZV

Národní agentura pro zemědělský výzkum

OP VaVpI

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP VK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OPHP

Oddělení podpory hodnocení projektů TA ČR

PATSTAT

Celosvětová statistická databáze patentů (Worldwide Patent Statistical Database), která byla
speciálně vyvinuta pro využití vládními a mezivládními organizacemi a akademickou sférou.
Nastavení a implementace sektorových expertních služeb Technologické agentury České
republiky (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00049) financovaného z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost
Rejstřík informací o výsledcích dle § 32 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb.

Projekt
Sektorové služby
RIV
Sektorový
specialista
TA ČR

Interní zaměstnanec TA ČR v projektu spolufinancovaném z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost s názvem Nastavení a implementace sektorových expertních služeb
Technologické agentury České republiky, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00049
Technologická agentura České republiky

TAFTIE

The European Network of Innovation Agencies

VaVaI

Výzkum, experimentální vývoj a inovace

Zákon
č. 101/2000 Sb.
Zákon
č. 130/2002 Sb.
Zákon
č. 89/2012 Sb.
Zefektivnění
činnosti TA ČR

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit
organizací veřejné správy v oblasti VaVaI (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003)
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V.

Seznam použitých zdrojů

Strategické dokumenty
 Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta
2013 až 2016) [online]. In: Portál Úřadu vlády. Praha. 2015
[http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=754005]
 Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky schválená usnesením vlády č.
1028 ze dne 8. prosince 2014. [online]. In: Portál Úřadu vlády. Praha. 2014
[http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=741706]

Evropské předpisy a jiné dokumenty
 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. EUR-Lex. Úřad pro publikace EU
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1452520819623&uri=CELEX:32014R0651]
 Sdělení Komise - Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), EUR-Lex.
Úřad pro publikace EU
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0627(01)]
Právní předpisy ČR
 Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném
znění [online]. In: Portál veřejné správy
[https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=397~2F2009&rpp=15#seznam]
 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
v platném znění. In: Portál veřejné správy [online]
[https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=46613&nr=111~2F1998&rpp=15#local-content]
 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. In: Portál veřejné správy [online]
[https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=47807&nr=106~2F1999&rpp=15#local-content]
 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. In: Portál veřejné správy [online]
[https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49228&nr=101~2F2000&rpp=15#local-content]
 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů, v platném znění [online]. In: Portál veřejné správy
[https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=130~2F2002&rpp=15#seznam]
 Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění [online]. In: Portál veřejné správy
[https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=341~2F2005&rpp=15#seznam]
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. In: Portál veřejné správy [online]
[https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62694&nr=262~2F2006&rpp=15#local-content]
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. In: Portál veřejné správy [online]
[https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=74907&nr=89~2F2012&rpp=15#local-content]
 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění. In: Portál veřejné správy [online]
[https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=68040&nr=40~2F2009&rpp=15#local-content]
Internetové zdroje:
 https://www.isvav.cz/
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Příloha č. 1: Mapování zkušeností na národní úrovni (TA ČR, MŠMT, MZe)
Analyzované oblasti
1

Jaké typy expertů využíváte (interní,
externí, domácí, zahraniční)?

TA ČR
Externí, domácí i zahraniční

MŠMT (OP VaVpI)

MŠMT (OP VK)

MZe - NAZV

Externí a interní (= projektoví
a finanční manažeři), přiděluje
je
vedoucí
oddělení
administrace projektů, hodnotí
formální
náležitosti
a
přijatelnost;

Externí a interní (= projektoví a
finanční manažeři), přiděluje je
vedoucí oddělení administrace
projektů,
hodnotí
formální
náležitosti a přijatelnost;

 Programová komise MZe poradní orgán (má svůj statut
a jednací řád,
 Pro každý podprogram je
sestavena samostatná pracovní
skupina (30 - 35 členů)
 Interní experti (zaměstnanci
MZe)
 Externí experti - zaměstnanci
ostatních státních organizací,
příspěvkových
organizací,
komor, atd.)
 Komise pro přijímání návrhů interní hodnotitelé
 Nejméně 2 oponenti - domácí,
v některých případech experti
ze Slovenské republiky (bráni
jako domácí)
 Zpravodaj
na
základě
oponentních
posudků
vypracuje svůj posudek se
svým
názorem,
je
člen
poradního orgánu

Zahraniční
experti
jsou
využíváni
zejména
při
expertním hodnocení projektů

2

Typy
odborných
způsobilostí
potřebných k hodnocení projektů:
vědecké/ technické znalosti

Ano - hodnotí stupeň inovace a
odbornost

Externí: aplikační hodnocení,
věcné hodnocení, stavební
hodnocení - je vždy definováno
ve výzvě

ekonomické znalosti

Ano

Ano

-

ekonomické

zdraví

Zahraniční
experti
nejsou
využíváni; hodnocení projektů
vykonávají jen domácí experti

Odborníci
ze
základního,
středního a vysokého školství, ze
základního
výzkumu,
z neziskových
organizací
(např. působící
v
oblasti
hendikepovaných dětí)

Oponenti, zpravodajové - ano

Oponenti, zpravodajové - ano
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Analyzované oblasti

TA ČR

MŠMT (OP VaVpI)

MŠMT (OP VK)

MZe - NAZV

žadatele
manažerské znalosti
ostatní (specifikovat)
3

4

5

V
jakých
společnostech
nebo
organizacích pracují Vaši experti?

Jakým způsobem probíhá nábor
externích
expertů
(experti
se
registrují
sami,
experti
jsou
kontaktováni, využití dalších databází
jiných podniků, …)?

Na základě čeho jsou vybíráni externí
experti (výzva, žádost, …)?

ano

experti ne

-

Ano - např. stavební experti znalosti z oboru stavebnictví

Podniky, univerzity, výzkumné
organizace

Podniky, univerzity, výzkumné
organizace, Osoby samostatně
výdělečně činné, důchodci,
matky na rodičovské dovolené,
není omezeno (jediné omezení
je střet zájmu)

Většinou pochází ze školství,
univerzitního výzkumu, záleží na
zaměření
výzvy
a
typech
projektů, není omezeno

Na základě výzvy (po vyhlášení
výzvy na projekty je vyhlášena
výzva
pro
hodnotitele,
v případě stálých hodnotitelů
dochází k využití předvýběru na
základě
klíčových
slov
a předvybraní hodnotitelé jsou
upozorněni, že je vyhlášena
výzva k přihlašování oponentů
s přesně stanovenými pravidly)

Na začátku programového období
(2007/08) byla zveřejněna výzva
a po přefiltrování a výběru
vznikla databáze a potom dle
potřeby byl vyvěšen inzerát
(výzva) znovu. Noví zájemci se
registrují přímo v centrální
databázi hodnotitelů (dále CDH).
Z této databáze si je OP VK bere
na obecné školení, pak ještě
probíhalo školení na danou
výzvu. Školení probíhalo před
každou výzvou.

Do poradního orgánu jsou osoby
jmenovány náměstkem;

Na základě výzvy, kritéria jsou
stanovená - sekce pro veřejnost

Na základě počtu projektů ve
výzvě - v CDH má každý
hodnotitel,
který
úspěšně
absolvoval obecné školení, na
začátku
náboru
zaškrtnuté
znaménko, dále je u každého
hodnotitele označeno, jaké další

Na základě výzvy se registrují

Veřejně dostupný registrační
formulář na webu TA ČR,
případně jsou kontaktováni na
doporučení expertů

Na základě žádosti

oponenti, zpravodajové - ano

Ministerstva, organizace státní
správy, neziskové organizace,
důsledně sledovaná podjatost
a střet zájmů, podpis mlčenlivosti,
Oponent musí mít identifikátor IČ
nebo zaměstnavatele; důchodce posledního zaměstnavatele

Databáze oponentů obsahuje cca
200 osob, registrační formulář je
k dispozici v rámci veřejné
soutěže; měl by být na webu MZe,
ale dosud není veřejný.
Databáze zpravodajů je mimo (viz
výše zmíněné pracovní skupiny
ke každému podprogramu)
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TA ČR

MŠMT (OP VaVpI)

MŠMT (OP VK)
školení absolvoval, např. na
danou prioritní osu atd., na
základě tohoto rozdělení dochází
k výběru a oslovení, které
probíhá e-mailem (hodnotitel
odesílá souhlas, že souhlasí se
zařazením do losování). Omezeno
podjatostí a nesmí být členem
realizačního
týmu
daného
projektu, může být členem
organizace, která projekt podává
a pak hodnotí projekty jiných
organizací.

MZe - NAZV

6

Na základě čeho jsou vybíráni interní
experti?

X

Vedoucí
přiřazuje
projektovému
manažerovi,
finančnímu manažerovi dle
kritérií nutných pro oponenty

Vedoucí přiřazuje projektovému
manažerovi,
finančnímu
manažerovi dle kritérií nutných
pro oponenty

Komise pro přijímání návrhů
jmenovaná náměstkem ministra.
Kontrolují to, co je stanoveno
v zákoně č. 130/2002 Sb.

7

Kdo oficiálně jmenuje experty (není
oficiální nominování, řídicí orgán,
ministr,
náměstek
ministra,
vyhlašovatel programu, …)?

TA ČR

Po uzavření výzvy se vyhodnotí,
kdo splnil podmínky - vrchní
ředitel
schválí
seznam
hodnotitelů a z něho se
následně losuje.

Experti na věcné hodnocení
projektu: hodnotitel a zpravodaj.

Odborný
poradní
orgán
(zpravodajové) jsou jmenováni
náměstkem ministra

Seznamy jsou rozděleny podle
odborností na skupinky, takže
se losuje vždy ze skupiny, která
odbornostní
odpovídá
odbornosti projektů; skupinky,
ze kterých se losuje, jsou
vytvořeny ručně dle odborností.
8

Kolik
expertů
hodnotí
jednu
projektovou žádost (celkový počet +
rozdělení: interní, externí, domácí,

Interní - 0
Externí - 3

Liší se dle výzvy.
Obecně 3-5 (aplikační a věcní),
ve specifických případech ještě

Hodnotitelé
mají
uzavřenou
smlouvu o poskytnutí služby na
určité období (několik let).
Zpravodaj je jmenován ředitelem
programu.

2 interní (kvůli kontrole 4 očí), 2
hodnotitelé a 1 zpravodaj

2
oponenti,
1
zpravodaj,
v případě rozdílného hodnocení
oponentů (ano x ne), je
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Analyzované oblasti
zahraniční)?

9

Kterou část hodnotícího procesu
projektů hodnotí uvedení hodnotitelé
(specifikujte: interní, externí, domácí,
zahraniční - formální náležitosti,
přijatelnost, věcný obsah)?

TA ČR

Projektoví
administrátoři
hodnotí formální náležitosti
a přijatelnost
(formální
kontrola),
externí
experti
hodnotní
věcnou
část
projektové žádosti

MŠMT (OP VaVpI)
např. cca 2 stavaři, neboť se
nerozhoduje konsenzem
Projektový manažer, finanční
manažer hodnotí: formální
náležitosti a přijatelnost
Externí: věcná část po ukončení
kontroly formálních náležitostí
a přijatelnosti (losováním), řeší
se, zda mají časový prostor,
střet zájmů
Zahraniční: věcná část (viz web
OP VaVpI - výzva pro
hodnotitele, více informací)

MŠMT (OP VK)

Interní - formální
a přijatelnost.

náležitosti

Externí - věcnou část (hodnotitelé
a
zpravodajové).
Zpravodaj
vytvoří na základě posudků
hodnotitelů závěrečný posudek.
Bodově se závěrečné hodnocení
pohybuje v rozmezí bodů
hodnotitelů, nemusí to být
průměr.

MZe - NAZV
požadován
třetí
a následně vypracuje
zpravodaj

posudek
posudek

Interní - formální náležitosti
Oponent a zpravodaj – věcné
zhodnocení

Zpravodajové
osvědčení
hodnotitelé z databáze, po
absolvování
školení
obdrží
Certifikát
zpravodaje
pro
prioritní osu + normální certifikát
o proškolení na prioritní osu
Náměstek ministra podepisuje
seznamu
doporučených
a nedoporučených
projektů
k podpoře.

10

Oborové panely/ skupiny expertů:
specifikujete pravidla složení těchto
skupin.

Panelu předchází konsenzus,
kdy se posuzují 3 oponenti,
kteří
hodnotili
projekt,
individuální posudky věcného
hodnocení - výsledkem je jeden
společný posudek (účastní se
i zahraniční oponenti; na jeden
konsenzus = souhrnný posudek
- je vyčleněn vždy jeden den).

ANO:
grémium
zpravodajů,
případně
výběrová
komise.
Grémium
zpravodajů
tvoří
zpravodajové, jejichž projekty se
budou v daný den řešit +
jmenovaný předseda. I při tomto
jednání mohou být projektům
sníženy výše dotace i body. Je
vytvořena
finální
tabulka,

Pracovní skupiny expertů složené
ze zpravodajů a předsedy
pracovní skupiny, vytvoří se
seznam pořadí projektů, podepíší
ho všichni členové. Seznam je
projednán Programovou komisi
(vyšší
orgán),
projednávají
všechny seznamy ke všem
podprogramům, vyloučí případné
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11

Probíhá
konsenzuální
expertů (ano/ ne)?

TA ČR

setkání

Ne

MŠMT (OP VaVpI)
Tohoto setkání se účastní
moderátor
a
tajemník.
Následuje panel, kde se sejde
vzorek hodnotitelů (ti, kteří
měli co nejvíc projektů nebo co
mají
největší
rozpětí
odbornosti). Výsledkem panelu
je tabulka, která jde do
výběrové komise. V tabulce jsou
projekty seřazeny dle bodů.
Panel může měnit bodové
hodnocení, ale nesmí se ten
projekt dostat z doporučeného
do nedoporučeného.

MŠMT (OP VK)
následně přičteny body za
Integrovaný plán rozvoje měst
(bonifikace při zařazení projektu
do Integrovaného plánu rozvoje
města). Dále schválení vedením
a podpis náměstka ministra.

Ano. Také zahraniční experti se
musí zúčastnit konsenzuálního
meetingu. Současně probíhá
hodnocení kvality posudků, aby
se
případně
opravili.
Konsenzuální meetingy jsou
v evaluacích
výborně
hodnoceny,
jedná
se
o transparentní
způsob
hodnocení.

Jedná
grémium
zpravodajů,
případně výběrová komise.

MZe - NAZV
podobnosti, mají právo
pořadí upravit a změnit.

toto

Vzniknou
3
pořadí
(3
podprogramy), na poradě vedení
(všichni náměstci ministra +
ministr a poradci) - seznamy
posoudí a mohou změnit, ale
v tom případě nutno pádně
odůvodnit a zdůvodnění zveřejnit
na internetu
Poradní orgán má 30-35 členů,
kteří jsou rozděleni do 3
pracovních
skupin
pro
3
podprogramy
Ano -pracovní skupiny, v případě
nedohody hlasování

Výběrová komise je jmenována
ministrem. Součástí výběrové
komise je vždy zástupce řídicího
orgánu.

12

Počet externích expertů ve Vaší
databázi (domácí/ zahraniční)?

Domácí: 1311
Zahraniční: 250

Excelová
tabulka,
650
aplikačních hodnotitelů, 650
zahraničních hodnotitelů, 70
stavbaři

300-400
o odhad)

činných

(jedná

se

Cca 200, plánuje se další výzva
a další rozšíření databáze

13

Vzděláváte externí experty (pokud
ano, specifikujte: prezenční semináře,
online semináře, e-learning, zasílání
vzdělávacích materiálů, jiné)?

Prezenční semináře, e-learning,
zasílání vzdělávacích materiálů

V minulosti prezenční školení
(školení probíhá až po losování,
aby byly proškolení jen ti, kteří
byli
vylosovaní
včetně

Prezenční semináře (úvodní
školení o Operačním programu;
obecnější - dostanou certifikát
hodnotitele; následně povinný

Zpravodajové: schází se 1x ročně
aktuální
informace
o programech,
o
prioritách
(prezenční,
cca
půldenní)
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náhradníků).
Základní materiály dostane
hodnotitel hned, když se
přihlašuje (aby věděl, do jaké
výzvy s jakými požadavky se
hlásí).

MŠMT (OP VK)
seminář před každou výzvou prezence, podpis, výjimečně
zasílání podkladů elektronicky.
Nemají žádné e-learningy ani
videokonference.

MZe - NAZV
Zpravodajové při hodnocení
projektů jsou krátce proškoleni.
Jsou školeni také při zpracování
periodických závěrečných zpráv,
takže celkem jsou proškoleni 3x
ročně.
Oponenti: nejsou školeni, v rámci
hodnotícího
posudku
jsou
zpracovány nápovědy, jakási
příručka, jak a co mají hodnotit.

Nyní videokonference probíhá
tak, že experti slyší lektora, ale
nemohou na lektora mluvit,
mohou jen psát do chatu - velmi
se ujalo!!! - jak pro domácí, tak
pro
zahraniční,
většinou
půldenní školení - jednoduché
organizačně i finančně.
E-learning- Ne
14

Jakou formou probíhá vyplňování
hodnotících posudků (elektronicky emailem, elektronicky v informačním
systému, papírová forma)?

Elektronicky v informačním
systému a papírová forma
s podpisem

Elektronicky, ale při konsensu
se vytisknou všechny posudky
a dávají se expertům k podpisu
včetně všech dalších smluv

V HOMO (hodnotící modul) se
přidělují projekty hodnotitelům,
kontroluje
se
dodržení
odevzdání,
systém
HOMO
projekty odebírá hodnotitelům
automaticky (např. při pozdním
odevzdání).

Elektronicky
v
informačním
systému, papírově podpis do
podatelny

Pouze elektronicky, není nutný
podpis.
Uzavírá se smlouva o poskytnutí
služby při školení, rámcová do
konce programového období,
nejedná se o každou výzvu zvlášť,
odměna není paušální, ale za
odvedenou práci.
15

Jaké jsou náklady na hodnocení jedné

150 eur

Celkové náklady na projekt:

3.000

Kč

za

posudek

pro

1.200

Kč

oponentovi

za

1
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150.000 - 170.000 Kč (+ interní
člověkohodiny - 95), zahrnuje
ubytování, cestovné, odměnu za
posudky - placeno z projektu
Technické pomoci v rámci
operačního programu
Obecně se platí 1.500 Kč/hod.
Cena jednoho posudku se
pohybuje v rozmezí 20.000 30.000 Kč, tedy na projekt
v případě 2 posudků cca 50.000
Kč. Suma se průměrně pohybuje
mezi 60.000-70.0000 Kč.

16

Jak je kontrolována
nezávislost expertů?

a

zajištěna

Čestné prohlášení experta

Čestné prohlášení + kontrola ze
strany OP VaVpI (Google,
LinkedIn)

MŠMT (OP VK)
hodnotitele,
zpravodaj dostával méně (cca
1.500 Kč),
Grémium 14.000 - 34.000 Kč pro
každého člena grémia. Ve většině
případů se jednalo o dvoudenní
akci a záleželo na počtu projektů
(obvykle 80 - 101 projektů),
všechny projekty si museli před
jednáním nastudovat. Částka
zahrnovala i cestovné atd.

Hodnotitelé v HOMO uvádějí
zaměstnavatele (před každou
výzvou aktualizovali povinně
data) a jejich IČO, také to uváděli
v CDH, tyto 2 systémy byly
propojené.

MZe - NAZV
posudek;
Členové poradních orgánů mají
smlouvu na dobu trvání veřejné
soutěže,
většinou
dohodu
o pracovní činnosti. Rovněž mají
dohodu o pracovní činnosti na
periodické a závěrečné zprávy
v rámci realizace.

Z veřejně dostupných zdrojů,
zaměstnavatel
a
podpis
mlčenlivosti a čestné prohlášení
experta

HOMO si samo našlo podjatost.
Podjatost, mlčenlivost a střet
zájmu bylo ošetřeno ve smlouvě.
17

Využíváte formální
vyloučení
experta
z důvodu podjatosti?

kritéria pro
z
databáze

ANO

ANO
Zatím vyloučeno 13 lidí za celou
historii strukturálních fondů
v ČR, na základě zamlčených
střetů
zájmů,
špatné
spolupráce,
záměrné
poškozování projektů. Ale je to
velmi složité.

Po
zjištění
podjatosti
je
hodnotitel uveden na Black list
a není možnost se dostat zpět
mezi losované hodnotitele. Dále
se hodnotitel dostává na tzv.
Black
list
na
základě
opakovaného
špatného
hodnocení ze strany zpravodaje
(hodnocení probíhá čtvrtletně, a
pokud je hodnocení 3 x špatné, je

Hodnocení
oponentů
pouze
interní, bez metodiky - v případě
problémů či zamlčené podjatosti
Black list
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MŠMT (OP VK)
hodnotitel vyřazen). Zpravodaj se
může dostat na Black list na
základě opakovaného špatného
hodnocení
ze
strany
projektového manažera. Vyřazení
hodnotitele z důvodu podjatosti
se oznamuje.

MZe - NAZV

18

Jak je kontrolována a zajištěna
odbornost
expertů
(prohlášení
experta, diplom, veřejně dostupné
zdroje, …)?

Prohlášení experta

Dosažení
požadovaného
vzdělání
(kopie
diplomů),
čestná prohlášení

Není kontrolováno. Na základě
zkušeností dochází k výběru,
experti uvádějí reference v CDH
(je to povinné), diplomy přinášeli
na první úvodní školení při
prvním náboru.

Čestné prohlášení - podmínka pro
přijetí do databáze

19

Probíhá kontrola identity expertů?

NE

ANO, pracovníci OP VaVpI
procházejí veřejně dostupné
zdroje Google, LinkedIn, atd. …

NE

Veřejně dostupné zdroje, probíhá
manuálně interními zaměstnanci
NAZV

20

Probíhá kontrola a
expertů (specifikujte)?

ANO, oponenti jsou hodnoceni
zpravodaji nebo sektorovými
specialisty.
Zpravodajové
nejsou
hodnoceni,
pouze
existuje zpětná vazba od
řešitelů projektu, ale až ve fázi
realizace
projektu,
který
zpravodaj zůstává zpravodajem
i pro realizovaný projekt

Hodnocení není metodicky
popsáno, ale provádí se: kvalita
posudku, jazyk, schopnost projít
konsenzuálními meetingy. Jsou
vytvořeny „formuláře“ pro
zpětnou vazbu - vyplňují je
oponenti, moderátor, tajemník,
ale nejsou stanoveny přesné
postupy, jak je hodnotit.

ANO:

Není formálně uchopeno, ale
zaznamenávají si jakési „černé
puntíky“.

hodnocení

Hodnotitele hodnotí zpravodaj
pomocí udělování hvězdiček
(k dispozici celkem 5).
Zpravodaje hodnotí projektový
manažer také hvězdičkami.
V obou případech je možné přidat
slovní hodnocení.
Hodnocení probíhá v HOMO.
Když
hodnotitel
dostane
opakovaně
málo
hvězdiček,
dostává se na Black list.
Black list je součástí čtvrtletních
zpráv. Kdo je na Black listu, tak
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MŠMT (OP VK)
v CDH mu zmizí odškrtnutí, takže
už není možné, aby ho systém
vybral k dalšímu hodnocení.

MZe - NAZV

Existuje jen stručná metodika jak
hodnotit hodnotitele, v jakém
případě přidělit kolik hvězdiček,
ale předdefinovaný formulář
není. Hvězdičky jsou evidovány
v HOMO, ale hodnotitelé ho
nevidí, mají omezená práva.
Hodnotitelé neznají zpravodaje
a opačně, ale mají možnost
prostřednictvím
HOMO
se
navzájem dotazovat, ale jenom
anonymně.
21

Jaké jsou závěry hodnocení expertů
(vyřazení z databáze, oznámení
o nedostatcích, …)?

Vyjmutí z databáze
oznámení o nedostatcích

nebo

22

Jaké jsou výhody a nevýhody Vašeho
systému spolupráce a řízení expertů?

Výhody: objektivní systém
přiřazování
oponentů
(počítačovým algoritmem na
základě uvedených oborů)
Nevýhody:
identifikace,
vzdělávání, hodnocení expertů,
nekompletní elektronizace

Vyjmutí z databáze.

Hodnotitel nebo zpravodaj se
dostává na Black list, ze kterého
není cesty zpět

Při opakovaných nedostatcích je
zařazen na Black list

Výhody:
maximální
transparentnost a objektivita,
systém
hodnocení,
dobré
posudky, velmi kladně je
hodnocen konsenzuální systém
hodnocení
posudků;
u zrychlených výzev neprobíhá
konsenzuální hodnocení ale
tzv. arbitrážní
způsob
hodnocení.

Výhody:
HOMO;
nastavený
systém 2 hodnotitelé + zpravodaj
+ grémium, schopnost dodržet
celkovou
lhůtu,
grémium
zpravodajů
mělo
možnost
přidávat nebo ubírat 5 bodů, po
společném
souhlasu
vydali
konečné rozhodnutí - toto bylo
ale ke konci programového
období zrušeno, ale dříve to
považovali za výhodu. Pevně
dané datum vyhlášení výsledků
výzvy, ale délka jednotlivých etap
nebyla přesně stanovena.

Výhody:
Systém
hodnocení
celkově
nastaven dobře, velmi dobře je
hodnocen několika stupňový
systém hodnocení, čímž je
zajištěna objektivita

Nevýhody: excelové tabulky
hodnotitelů,
ruční
tvorba
skupin expertů a ruční losování,
malá kapacita, papírování, chybí

Nevýhody: Problémy: technické
zajištění - velké množství činností
se provádí ručně bez podpory
informačního systému. V tom
případě malá kapacita pracovníků
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metodika
pro
hodnocení
hodnotitelů

MŠMT (OP VK)

MZe - NAZV

Nevýhody:
nedostatečné
testování a školení hodnotitelů,
nutné zlepšit komunikaci, lépe si
je „vychovat“, zefektivnit práci
s hodnotiteli
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Část 1: Mapování zahraničních zkušeností - Rakouská republika, Nizozemské království, Spolková republika Německo, Polská republika, Švédské království
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Rakouská republiky

Nizozemské království

Spolková
Německo

1

Jaké
typy
využíváte
externí,
zahraniční)?

Interní, externí, zahraniční

Interní

2

Jaké
typy
způsobilostí
k hodnocení
využíváte

Externí:

Hodnotí stupeň novosti

A. vědecké/
znalosti

expertů
(interní,
domácí,
odborných
potřebných
projektů
technické

věcná část projektové žádost
(technická kvalita, hodnocení
vědeckého přínosu, inovativní
přístup, aplikovaný výzkum)

republika

Polská republika

Švédské království

Interní

Interní, externí, národní

Interní, externí, národní

Způsobilosti:

Interní:

x

diplom
oborech,
novosti

zkušenosti s hodnocením
podobných projektů

ve
vědeckých
hodnotí stupeň

zkušenosti s hodnocením
projektů
z oblasti
výzkumu
a experimentálního vývoje
a investičních
projektů,
zkušenosti s implementací
výsledů
do
výzkumu
a experimentálního vývoje

Interní:
"jiné" formální kontroly

B. ekonomické znalosti

C. manažerské znalosti

Externí:

Externí:

Interní:

tržní příležitosti, náklady
projektu z vědeckého hlediska

zkušenosti s hodnocením
podobných projektů

Interní:

Externí:

"jiné" formální kontroly

finanční analýzy

Externí: hodnotí nastavení
řízení projektu, realizační tým
z vědeckého hlediska

Hodnotí realizační tým,
který je schopen přivést
projekt k úspěchu

Hodnotí realizační tým,
který je schopen přivést
projekt k úspěchu.

x

x

Strana 79/119

Analyzované oblasti

Rakouská republiky

E. ostatní (specifikovat)

Nizozemské království

Spolková
Německo

-

-

republika

Polská republika

Švédské království

Externí:
zkušenosti
z oblasti práva, ekonomie,
standardů

x

Každý hodnotitel musí mít
doporučení od university
nebo
výzkumné
organizace
3

V jakých společnostech
nebo organizacích pracují
Vaši experti?

Podniky,
univerzity,
výzkumné organizace

x

x

Univerzity,
organizace

výzkumné

Univerzity,
organizace

výzkumné

4

Jakým způsobem probíhá
nábor externích expertů
(experti se registrují sami,
experti jsou kontaktováni,
využití dalších databází
jiných podniků, …)?

Využívána databáze expertů
jiných organizací;

x

x

Výzva pro hodnotitele

Na
základě
kontaktů
a dřívější spolupráce

5

Na základě čeho jsou
vybíráni externí experti
(výzva, žádost, …)?

 na požádání (u specifických
projektů)
 na základě výzvy (dle
vyhlášeného tématu)

x

x

Na základě výzvy, která je
vždy na dané téma

Na základě žádosti, výzvy
a tématu

6

Na základě čeho jsou
vybíráni interní experti?

Na základě výzvy (dle
vyhlášeného tématu) - dělají
pouze formální kontrolu

x

Na základě žádosti

Na
základě
znalostí
a zkušeností v oblasti
výzkumu
a experimentálního
vývoje, finanční analýzy,
investic, …

Na základě žádosti, výzvy
a tématu

Vlastní
vyhledávání
v tematických
oblastech,
kontakty z konferencí, jiných
programů,
na
základě
zkušeností z předchozích
hodnocení,
napojení
jednotlivých expertů jeden na
druhého
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Nizozemské království

Spolková
Německo

7

Kdo oficiálně jmenuje
experty (není oficiální
nominování, řídicí orgán,
ministr,
náměstek
ministra,
vyhlašovatel
programu, …)?

Vyhlašovatel
ministerstvo

x

8

Kolik expertů hodnotí
jednu projektovou žádost
(celkový
počet
+
rozdělení: interní, externí,
domácí, zahraniční)?

2
1
externí
2 externí zahraniční

Kterou část hodnotícího
procesu projektů hodnotí
uvedení
hodnotitelé
(specifikujte:
interní,
externí,
domácí,
zahraniční - formální
náležitosti, přijatelnost,
věcný obsah)?

Interní:

Oborové panely/ skupiny
expertů:
specifikujete
pravidla složení těchto
skupin.

Snaha
o
vyšší
počet
zahraničních expertů (více
zahraničních než národních);

9

10

Jenom
formální
kontroly

programu,

interní
domácí

a

jiné

Externí domácí i zahraniční:
Všechna
kritéria

věcná

Polská republika

Švédské království

Agentura

Agentura
(po
přijetí
hodnotitele
ministerstvem,
ho
nominuje
prezident
agentury)

Agentura

3 interní (2 na vědu a
výzkum a management a 1
na
ekonomické
zdraví
uchazeče)

3 interní (2 na vědecké
obory, technické hodnocení,
1
na
ekonomické
hodnocení)

Interní: 1 nebo 0 (záleží
na typu soutěže)

3 interní/ 3 domácí

Interní:

Interní:

stupeň inovativnosti, kvalita
konsorcia
(realizačního
týmu), ekonomické zdraví

stupeň inovativnosti, vazba
na cíle programu, politické
cíle (př. snižování emisí
skleníkových plynů), složení
realizačního
týmu,
ekonomické zdraví, náklady
projektu ve vztahu k
podpoře a plánovaným
výstupům, úvěruschopnost

Interní i externí hodnotí
všechna
hodnotící
kritéria: zdroje, lidské
zdroje, finanční analýza,
výzkum a experimentální
vývoj, inovativnost, zisk,
technologii,
potřebu
produktu

Všichni hodnotí všechna
kritéria

-

-

Ano, všichni experti musí
mít zkušenosti z oblasti
vědy a ekonomie

Ne

hodnotící

republika

Externí: 1 nebo 3 (záleží
na typu soutěže)

Vždy se jedná o mix expertů
národních a zahraničních,
kvůli zachování nezávislosti,
složení je různé, dle typu
projektu, ale vždy tam jsou
experti, kteří znají program již
z
minulého
hodnotícího
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Rakouská republiky

Nizozemské království

Spolková
Německo

x

republika

Polská republika

Švédské království

Ano

Ne

Ano, vždy

procesu,
experti
nováčci
a také
mix
expertů
z akademické a soukromé
sféry
11

Konsenzuální
setkání
expertů (ano/ ne)?

Ano

12

Počet externích expertů
ve Vaší databázi (domácí/
zahraniční)?

Domácí, mezinárodní; celkem:
cca 2000

x

x

domácí, více než 150

x

13

Vzděláváte
externí
experty
(pokud
ano,
specifikujte:
prezenční
semináře,
online
semináře,
e-learning,
zasílání
vzdělávacích
materiálů, jiné)?

 posílání
vzdělávacích
materiálů,
 hodnotící příručky zasílány
v předstihu,
 prezentace
 briefing před meetingem

x

x

 posílání
vzdělávacích
dokumentů,
 před
začátkem
hodnocení
probíhá
jednodenní meeting

prezenční semináře

14

Jakou formou probíhá
vyplňování
hodnotících
posudků (elektronicky emailem,
elektronicky
v informačním systému,
papírová forma)?

Elektronicky v informačním
systému

Elektronicky v informačním
systému

Elektronicky v informačním
systému, také papírová
forma

Elektronicky
v informačním systému +
papírová forma

Elektronicky
v informačním systému

15

Jaké jsou náklady na
hodnocení
jedné
projektové
žádosti
(externí/ interní experti)?

Externí:
cestovné

8 hod./ 3 interní hodnotitelé

8
hodin/
3
interní
hodnotitelé, plus náklady na
konsensuální meetingy

Externí: okolo 175 EUR

Externí: 3 x 70 = 210 EUR

např.: výzva na 5 dílčích témat
- je sestaveno 5 odborných
panelů ve složení 3 expertů,
pak následuje finální meeting
všech
expertů,
kde
je
přítomen také moderátor

800

Interní: 6 hod.

EUR

plus

Interní: 3 hod.
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17

Analyzované oblasti

Rakouská republiky

Nizozemské království

Spolková
Německo

Jak
je
a zajištěna
expertů?

Čestné prohlášení experta

Čestné prohlášení experta

kontrolována
nezávislost

republika

Polská republika

Švédské království

Čestné prohlášení experta

Čestné prohlášení experta

Čestné prohlášení experta

Ne

Ne

Ne

Ne

Kontrola Curriculum Vitae,
účast v aktuálních projektech

Využíváte
formální
kritéria pro vyloučení
experta
z
databáze
z důvodu podjatosti?

Ano

18

Jak
je
kontrolována
a zajištěna
odbornost
expertů
(prohlášení
experta, diplom, veřejně
dostupné zdroje, …)?

Doložené diplomy a ostatní
relevantní
dokumenty;
z veřejně dostupných zdrojů

x

x

Doložené
diplomy
a
ostatní
relevantní
dokumenty

Prohlášení experta

19

Probíhá kontrola identity
expertů?

Ano, osobní setkání, experti
musí být registrováni v
databázi - na základě výzvy
FFG

x

x

Ano, pří podpisu smlouvy.
Přístup do IS dostane
expert až po podpisu
smlouvy

Ne

20

Probíhá
a hodnocení
(specifikujte)?

Ano: v rámci řízení programu,
probíhá v IS (databázi)

Ano:
koordinátor
hodnotícího
procesu
kontrolu, zda jsou posudky
vypracovány v dané formě

Ano:
koordinátor
hodnotícího
procesu
kontrolu, zda jsou posudky
vypracovány v dané formě

Ano, pracovníci agentury
kontrolují,
zda
bylo
hodnocení provedeno dle
pravidel
programu.
Zároveň je ověřováno
zdůvodnění jednotlivých
kritérií v hodnotících
posudcích

Ne

21

Jaké
jsou
závěry
hodnocení
expertů
(vyřazení z databáze,
oznámení o nedostatcích,
…)?

Vyjmutí z databáze

Oznámení o nedostatku,
vyjmutí z databáze

Oznámení o nedostatku,
vyjmutí z databáze

Expert již není více
přizván k hodnocení.
V některých případech je
využívána také penalizace

x

kontrola
expertů

Vazba na klienta
Bývalý zaměstnavatel, přímý
konkurent, příbuzní
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Analyzované oblasti

Rakouská republiky

Jaké
jsou
výhody
a nevýhody
Vašeho
systému
spolupráce
a řízení expertů?

Výhody: využití externích
odborníků, využití expertů,
kteří
znají
problematiku
výzkumu a experimentálního
vývoje, řízení expertů pomocí
databáze,
elektronická
komunikace,
dokumentace,
komunikace a hodnocení je
v informačním systému, IT
nástroje
používané
při
panelech a konsensech, IT
nástroje
používané
pro
ranking. Možnost a využívání
externích expertů (protože
není
dostatek
interních
hodnotitelů v rámci vlastních
zdrojů)

Nizozemské království

Spolková
Německo

republika

Polská republika

Švédské království

Výhody: externí přístup
do IT pro zpracování
posudků
externími
experty, málo případů
střetů zájmů

x

Nevýhody: Žádný přímý
kontakt mezi žadateli
a hodnotiteli,
což
způsobilo velké rozdíly
v hodnocení - jedna ze
stížností
ze
strany
žadatelů.
Hodnotitelé
z univerzit nemají žádné
obchodní zkušenosti.

Nevýhody: potřeba externích
expertů, vysoké pracovní
zatížení při kontaktování
a komunikaci s experty (nyní
sníženo díky informačnímu
systému),
prostorová
náročnost (hodně zasedacích
místností je bookováno např.
na týden, když zasedá
oborový panel). V některých
případech určitá kritéria
(např. genderová kritéria).
Hlavní problém: integrovat
výsledky z paralelních panelů
a sjednotit je - udělat finální
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Rakouská republiky

Nizozemské království

Spolková
Německo

republika

Polská republika

Švédské království

rozhodnutí o doporučení
k podpoře či nikoli

Část 2: Mapování zahraničních zkušeností - Estonská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Španělské království, EUREKA
Analyzované oblasti
1

2

Jaké
typy
využíváte
externí,
zahraniční)?
Jaké
typy
způsobilostí
k hodnocení
využíváte
A. vědecké/
znalosti

expertů
(interní,
domácí,
odborných
potřebných
projektů

Estonská republika
Externí, národní a zahraniční

Stupeň novosti a technické
komplexnosti

technické

B. ekonomické znalosti

C. manažerské znalosti

Francouzská republika

Chorvatská republika

EUREKA - Eurostars

Interní

Interní

Interní

Interní

Externí - domácí

Externí - domácí

Externí - domácí

Externí
i zahraniční

Interní:

Interní:

Interní:

PhD., Ing., atd.

vzdělání (tituly PhD, Ing.)

všechny oblasti

Externí:

Externí:

Externí:

nerelevantní

stupeň novosti

všechny oblasti

domácí

Pozn.: V tomto případě
zřejmě
došlo
k nepochopení otázky ze
strany EUREKY.
Komercializace,
model

x

obchodní

Interní:

Externí:

Interní:

Externí:

titul BA

možnosti trhu a obchodní
model

titul BA

všechny oblasti

x

Externí:

x

Externí:

odbornost
týmu
projektu
E. ostatní (specifikovat)

Španělské království

x

Právní:
intelektuální
vlastnická práva

realizačního
a management

všechny oblasti

Finanční expertizy
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Estonská republika

3

V jakých společnostech
nebo organizacích pracují
Vaši experti?

Podniky,
univerzity,
výzkumné organizace

Univerzity,
organizace,
společnosti,
konzultanti

4

Jakým způsobem probíhá
nábor externích expertů
(experti se registrují sami,
experti jsou kontaktováni,
využití dalších databází
jiných podniků, …)?

Asociace
organizací,
kontaktování
expertů,
databáze jiných organizací,
dříve využívaní experti

5

Na základě čeho jsou
vybíráni externí experti
(výzva, žádost, …)?

Na základě žádosti

Na základě výzvy a tématu projektový administrátor je
vybírá a zajišťuje jejich
nezávislost vůči projektu
(podjatost, střet zájmu)

Na základě žádosti

6

Na základě čeho jsou
vybíráni interní experti?

x

Na základě žádosti, výzvy a
tématu

Na základě výzvy
vyhlášeného tématu)

7

Kdo oficiálně jmenuje
experty (není oficiální
nominování, řídicí orgán,
ministr,
náměstek
ministra,
vyhlašovatel
programu, …)?

Agentura

Agentura

Agentura

Kolik expertů hodnotí
jednu projektovou žádost
(celkový
počet
+
rozdělení: interní, externí,
domácí, zahraniční)?

Eexterní: 2 (v případě, že
projekt
má
norského
partnera, pak jsou 2 externí
rozděleni na 1 Estonec a 1
Nor, v ostatních případech 2
Estonci)

8

Francouzská republika

Chorvatská republika

Španělské království

EUREKA - Eurostars

výzkumné
konzultační
nezávislý

Podniky,
univerzity,
výzkumné organizace

Ostatní vládní organizace

Firmy/podniky,
univerzity,
výzkumné
organizace

Databáze expertů jiných
organizací,
kontakty
interních hodnotitelů

Experti se hlásí sami, jsou
registrováni do databáze

Jsou vybíráni odpovědnou
vládní
organizací,
nezávisle na agentuře

Experti se hlásí sami
Databáze expertů jiných
organizací
jinak: cílené kampaně

(dle

Interní: 1

Interní: 3

Externí: 1-2

- 2 programoví hodnotitelé
pro předběžné zhodnocení
přihlášek (inovační stupeň,
tržní potenciál, obchodní
model
a
kvalifikace
uchazeče)

domácí:
právo

věda,

technika,

-

1

finanční

hodnotitel

Na základě výzvy a
tématu, jsou vybíráni
odpovědnou
vládní
organizací, nezávisle na
agentuře

Na základě nabídky, jinak:
na základě dostupnosti
(časové, kapacitní) a bez
střetu zájmů

Na žádost

Na základě nabídky

Agentura - interní experty

Agentura

vládní organizace, pro
agenturu je jejich identita
neznámá

vyhlašovatel
EUREKA

Interní: 2 (1 - inovace
a komercionalizace, 2 finanční stránka

Interní:

Externí domácí: věda
a technika,
sektorový
dopad (obvykle jsou 2)

programu:

1 interní expert čte návrh
projektu a vybírá externí
hodnotitele
Externí:
domácí:
nemůže být

odborník
ze stejné
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Estonská republika

Francouzská republika

Chorvatská republika
(likvidita,
solventnost,
způsobilost
nákladů,
návratnost investic)

Španělské království

EUREKA - Eurostars
země jako žadatel
- zahraniční: 3 experti, 2
paneloví experti

Domácí externí: 2
9

Kterou část hodnotícího
procesu projektů hodnotí
uvedení
hodnotitelé
(specifikujte:
interní,
externí,
domácí,
zahraniční - formální
náležitosti, přijatelnost,
věcný obsah)?

všechna kritéria hodnotí
externí hodnotitelé

Interní:
věda, technika, inovace,
finance, dopad na trh
Externí:
sektorový a vědecký dopad,
právní hlediska

Interní:

Interní:

Interní:

pro předběžné zhodnocení
přihlášek, míra inovace,
tržní potenciál, obchodní
model, kvalifikace uchazeče,
likviditu, solventnost,
způsobilost nákladů,
návratnost investic

věda, technika, inovace,
finance, dopad na trh

neuvádí

Externí domácí:
sektorový a vědecký
dopad, právní hlediska

Externí domácí: plná žádost
- míra inovace,
technologický vývoj, tržní
potenciál, obchodní model,
hospodářská soutěž,
strategie žadatele,
kvalifikace žadatele, milníky
a implementační plán,
způsobilost a kategorizace
nákladů
10

Oborové panely/ skupiny
expertů:
specifikujete
pravidla složení těchto
skupin.

panel NE
Výběrová komise ANO

N/A

Odborníci jsou zařazeni do 8
následujících oblastí:
1) Elektronika a
elektrotechnika
2) energetika, životní
prostředí, materiály
3) ICT
4) inovační infrastruktury
5) Medicína, biomedicína,
farmaceutický průmysl

N/A

Externí:
- domácí: neuvádí
- zahraniční: vyhodnocení
konsorcia, technické
zhodnocení, zhodnocení
tržního potenciálu
výsledků projektu

Eurostars má 34 zemí.
Snaží se zajistit, aby ve
složení panelů/skupin
rotovaly země i
specializace a byla
dodržena rovnost pohlaví.

Strana 87/119

Analyzované oblasti

Estonská republika

Francouzská republika

Chorvatská republika
6) Technologie potravin
7) strojírenství, námořní
architektura a letectví 8),
dopravy a přepravy
Technology
9) Ostatní

Španělské království

EUREKA - Eurostars

11

Konsenzuální
setkání
expertů (ano/ ne)?

výběrová komise

NE

NE - Hodnotící proces
zahrnuje prezentaci před
hodnotící komisí, což není
považováno za konsensus. V
případě, že hodnotící
posudky jsou ve velkém
bodovém rozptylu, pak je
požadováno nové
hodnocení

NE

Externí odborníci se
neschází. Hodnotící panel
činí konsenzuální
rozhodnutí na základě
podkladů od 3 hodnotitelů
a vlastních zkušeností.

12

Počet externích expertů
ve Vaší databázi (domácí/
zahraniční)?

cca 200 národních
cca 200 zahraničních

2000 národních

domácí 100 - pouze odhad
(nedávno byla nová výzva,
toto číslo je odhad učiněný
před aktuální výzvou)

domácí N/A

domácí: neuvádí
zahraniční: 4000+

13

Vzděláváte
externí
experty
(pokud
ano,
specifikujte:
prezenční
semináře,
online
semináře,
e-learning,
zasílání
vzdělávacích
materiálů, jiné)?

E-learning
Zasílání vzdělávacích
materiálů

experti nejsou školeni,
předpokládá se jejich
odbornost a kompetence.
Pokyny k hodnocení
dostávají při podpisu
smlouvy. Ostatní nutné
materiály jim jsou posílány.

před zahájením hodnotícího
procesu jsou hodnotitele
pozváni na diskusi o
programových cílech,
kritériích a bodovém skóre.

posílání relevantních
materiálů

V současné době revidují a
rozvíjí veškeré své školicí
materiály a postupy.
Důraz bude kladen na
elektronické nástroje,
nicméně mohou se
uskutečnit i prezenční
semináře.

14

Jakou formou probíhá
vyplňování
hodnotících
posudků (elektronicky emailem,
elektronicky
v informačním systému,
papírová forma)?

elektronicky e-mailem

elektronicky přes e-mail

elektronicky přes e-mail

elektronicky přes e-mail,
elektronicky v IS

Odborníci mají svůj
zabezpečený účet a
unikátní login, přes který
vkládají hodnocení do
databáze.
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15

16

Estonská republika

Jaké jsou náklady na
hodnocení
jedné
projektové
žádosti
(externí/ interní experti)?

domácí: 400 eur,

Jak
je
a zajištěna
expertů?

čestné prohlášení experta,
kontrolováno z veřejně
dostupných zdrojů
projektovým manažerem

kontrolována
nezávislost

zahraniční: 1100 eur (brutto)

Francouzská republika
průměrně 2500 eur na
projekt

Chorvatská republika
Externí: 520 eur (130 eur na
den - 4 hodnotící dny; jsou
2, celkem tedy 1040 eur)

Španělské království
Externí: 150 eur/projekt

EUREKA - Eurostars
225 eur

Interní: 28 hodin/projekt

Interní: 2 administrátoři, 2
programoví hodnotitelé, 1
finanční hodnotitel
čestné prohlášení experta

čestné prohlášení experta

čestné prohlášení experta

čestné prohlášení experta
Kontrolováno z veřejně
dostupných zdrojů
Jinak: data miningem

17

Využíváte
formální
kritéria pro vyloučení
experta
z
databáze
z důvodu podjatosti?

Ne, pouze nezávislost

Ne

Ne

Ne

Ano - národnost/místo
pobytu, konkrétní osoby,
pomocí data miningových
nástrojů

18

Jak
je
kontrolována
a zajištěna
odbornost
expertů
(prohlášení
experta, diplom, veřejně
dostupné zdroje, …)?

Prohlášení experta, veřejně
dostupné zdroje, CV

Prohlášení experta, kvalita
technické zprávy, která je
posuzována interním
expertem

Prohlášení experta a jeho
CV

vybírá je relevantní vládní
organizace, která má
všechny údaje o expertech
v databázi

prohlášení experta

19

Probíhá kontrola identity
expertů?

Ne

Ano, elektronická přihláška
do systému hodnocení a
způsob platby

Ne

Ano - při registraci do
hodnotícího systému

Ne

20

Probíhá
a hodnocení
(specifikujte)?

hodnocení provádí 2 experti,
jejich hodnocení posuzuje 3.
expert, který posuzuje
rozdílnost dvou na sobě
nezávislých hodnocení. Pokud
je velký rozdíl v těchto
hodnoceních, pak se provádí

interní hodnotitelé hodnotí
externí experty

Ano - Výkon hodnotitelů se
zaznamená během procesu
hodnocení a je brán v úvahu
pro budoucí závazky.
Například kvalita
komentářů, proaktivní
přístup při veřejné

vypracované hodnocení 2
expertů musí dosáhnout
shody, v případě velkého
rozptylu je zpracováno 3.
hodnocení

Ano - interní prověření za
pomoci výzkumných
projektových manažerů s
vysokoškolským či vyšším
stupněm vzdělání

kontrola
expertů

doložené diplomy a další
relevantní dokumenty
z veřejně dostupných
zdrojů
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Estonská republika
3. hodnotící posudek

Francouzská republika

Chorvatská republika
prezentaci, plnění termínů,
atd.

Španělské království

EUREKA - Eurostars

21

Jaké
jsou
závěry
hodnocení
expertů
(vyřazení z databáze,
oznámení o nedostatcích,
…)?

oznámení o nedostatku

vyjmutí z databáze

oznámení o nedostatku, v
případě, že není vzatu v
úvahu, tak následuje
vyjmutí z databáze

odpovědnost vládní
organizace, která vybírá
experty

 vyřazení z databáze
expertů
 oznámení o nedostatku
 jiné: dodatečné školení

22

Jaké
jsou
výhody
a nevýhody
Vašeho
systému
spolupráce
a řízení expertů?

Výhody:

Výhody:

Výhody:

Výhody:

Výhody:

-

-

-

-

-

vysoký level kompetencí,
nezávislost expertů,
cílené hodnocení

Nevýhody:
-

vysoké náklady
časová náročnost
nedostatek osobní
komunikace s experty a
možnosti diskuse s
experty

rozsáhlá databáze

Nevýhody:
-

v případě nekvalitního
hodnotícího posudku
není možnost
zpracování nového
hodnocení, musí se
použít tento nekvalitní

kombinace interních a
externích expertů, což
snižuje náklady a
zvyšuje odbornost

Nevýhody:
-

žádosti v chorvatštině,
což vylučuje možnost
zahraničních expertů a
existuje tak velké riziko
střetu zájmu a
podjatosti

absolutně žádná šance
na ovlivnění práce
expertů

Nevýhody:
-

kontrola ze strany
agentury není možná
(střety zájmů,
odbornost expertů),
protože veškerou
práci s experty
zajišťují relevantní
vládní organizace

-

snadný přístup do
zabezpečeného
systému
velký data miningový
potenciál pro trendy,
analytické
vyhodnocení
výkonnosti a detekci
chyb

Nevýhody:
-

neuvádí
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Příloha č. 3: Vzorový dopis pro oslovení potenciálních externích expertů

V Praze dne xx.xxxxxx 2015
Č. j.: TACR/xxx/2015
Vážený pane/ Vážená paní,
dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s rozšiřováním databáze externích expertů Technologické agentury
ČR (dále TA ČR), a zároveň bych Vás ráda požádala o součinnost při oslovení odborníků z Vaší profesní
organizace.
TA ČR je správcem rozpočtové kapitoly podle § 36a zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. V rámci této rozpočtové kapitoly vypisuje
každoročně několik veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na účelovou
podporu projektů. Na hodnocení návrhů projektů v celé škále oborů spolupracuje řada externích
expertů a odborníků nejen z výzkumných organizací a univerzit, ale také z aplikační sféry.
V současné době TA ČR disponuje poměrně rozsáhlou databází externích expertů. V souvislosti
s rozmanitostí a počtem návrhů projektů je nutné naši databázi neustále rozšiřovat o další
kvalifikované odborníky. Na základě provedené analýzy stávajících oponentů TA ČR bylo zjištěno, že
z výzkumné sféry přichází mnohem více externích expertů než ze sféry aplikační (tedy z podniků).
Z důvodu dodržování nastavených hodnotících procesů, kdy jeden projektový návrh hodnotí vždy
minimálně jeden odborník z akademické sféry a jeden odborník z aplikační sféry, je nutné rozšířit
databázi o experty z podniků.
Proto se na Vás obracím s žádostí o předání informace týkající se možnosti Vašich členů zařadit se
mezi externí experty TA ČR. Tato práce přináší finanční odměnu a rozšíření si vědomostí ze svého
profesního oboru, na druhé straně však s sebou nese podmínku zachování mlčenlivosti a „výrobního
tajemství“ (know-how) uvedeného v návrhu projektu.
V případě zájmu o registraci do databáze externích expertů TA ČR je možno se přihlásit přes
registrační formulář, který je uveden na webových stránkách naší agentury www.tacr.cz.
Předem děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Vážený pan
Jméno s tituly
Funkce
Organizace/firma
Ulice
PSČ Město
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Příloha č. 4: Přehled profesních svazů, společností, asociací a komor
Přehled profesních svazů, společností, asociací a komor
Fyzika, matematika,
Svaz průmyslu a dopravy
materiály

http://www.spcr.cz/

Hospodářská komora České republiky

http://www.komora.cz/

Jednota českých matematiků a fyziků

http://www.jcmf.cz/

Česká společnost fyziků v medicíně, o.s.

http://www.csfm.cz/

Svaz zpracovatelů plastů

http://www.edb.cz/firma-808792-svaz-zpracovateluplastu-praha-1-nove-mesto

Plastikářský klastr

http://www.plastr.cz/

Svaz plastikářského průmyslu ČR

http://www.zivefirmy.cz/svaz-plastikarskehoprumyslu-cr_f288086

Sdružení výrobců kompozitu

http://www.svk-composites.cz/

Česká společnost pro nové materiály a technologie

http://www.csnmt.czú

Česká asociace telekomunikací

http://www.catel.cz/

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky

http://www.avnh.cz/

Sdružení zpracovatelů zpěňovatelného polystyrenu

http://www.epscr.cz/

Sdružení obchodníků s hutními materiály

http://www.sohm.cz/cs/

Asociace českých nábytkářů

www.czechfurniture.com

Svaz průmyslu druhotných surovin

http://www.spds.cz/

Asociace českého papírenského průmyslu

http://www.acpp.cz/

Společnost průmyslu papíru a celulózy

http://www.sppc.cz/

Silikátová společnost České republiky

http://www.silikaty.cz/

ATOK - Asociace textilního - oděvního - kožedělného
http://www.atok.cz/
průmyslu
Česká obuvnická a kožedělná asociace

http://www.coka.cz/

Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení České
republiky
http://www.sptz.cz/

Stavebnictví
doprava

Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů

http://www.acmd.cz/

ČAAG - Česká asociace geofyziků, o.s.

http://www.caag.cz/

a Český svaz stavebních inženýrů

http://www.cssi-cr.cz/

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

http://www.sps.cz/index.asp

Česká betonářská společnost

http://www.cbsbeton.eu/

Česká asociace ocelářských konstrukcí

http://www.caok.cz/

Sdružení automobilového průmyslu

http://www.autosap.cz/

Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

http://www.caovd.cz/

Sdružení železničních společností

http://www.rail.cz/
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Cech pro zateplování budov

http://www.czb.cz/

Asociace odborných velkoobchodů a výrobců technického
zařízení budov
http://www.aov.cz/
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

http://www.aspp.cz/

Asociace pro urbanismus a územní plánování České
republiky
http://www.urbanismus.cz/
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě
http://www.ckait.cz/
Česká komora architektů

https://www.cka.cz/cs

Česká stavební společnost

http://www.csvts.cz/css/

Cech podlahářů ČR z.s.

http://www.cech-podlaharu.org/

Cihlářský svaz Čech a Moravy

http://www.cscm.cz/

Svaz výrobců vápna České republiky

http://www.svvapno.cz/

Svaz výrobců cementu České republiky

http://www.svcement.cz/

Asociace výrobců minerální izolace

http://www.mineralniizolace.cz/

Asociace českých výrobců otvorových výplní

http://www.acvov.cz/

Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů v
http://www.sdmszs.eu/ - mimo provoz
oboru stavebnictví České republiky
Cech suché výstavby České republiky

http://www.cechsv.cz/

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů

http://www.cech-kpt.cz/cz/uvod/

Svaz dopravy České republiky

http://www.svazdopravy.cz/

Sdružení dopravních podniků ČR

http://www.sdp-cr.cz/

Svaz dovozců automobilů

http://portal.sda-cia.cz/

Asociace elektromobilového průmyslu

http://www.asep.cz/

Česká silniční společnost

http://www.silnicnispolecnost.cz/cs/

Sdružení pro dopravní telematiku ČR

http://www.sdt.cz/intro.php

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České
http://www.sacr.cz/
Republiky
CAS - Česká automobilová společnost
Jaderná i nejaderná Státní úřad pro jadernou bezpečnost
energetika
Správa úložišť radioaktivního odpadu

Elektronika,
elektrotechnika

http://www.cas-sae.cz/
https://www.sujb.cz/
http://www.surao.cz/

Asociace poskytovatelů energetických služeb

http://www.apes.cz/

Česká nukleární společnost

http://www.csvts.cz/cns/

Energetický komitét České republiky

http://www.wec.cz/cz/

Česká společnost pro ekonomiku energetiky CZAEE

http://www.czaee.cz/

Asociace spotřební elektroniky

http://www.asecz.cz/

Českomoravská elektrotechnická asociace

http://www.electroindustry.cz/

ICT UNIE z.s.

http://www.ictu.cz/o-ict-unii/dokumenty-ictu/
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Informatika,
kybernetika

Elektrotechnický svaz český

http://www.elektrosvaz.cz/

Ekoenergosvaz ČR

http://www.eeccr.cz/

Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky

http://www.estav.cz/svdv

Český elektro svaz

http://www.ces-cz.eu/cz/

Mezinárodní asociace revizních techniků ČR

http://www.icta.cz/

Česká společnost elektroniků, o. s.

http://www.pcse.estranky.cz/

Československá sekce IEEE

http://www.ieee.cz/

Asociace pro elektronickou komerci

http://www.apek.cz/

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

http://www.aeev.cz/

Společnost Inovačního centra elektroniky

http://www.incel.cz/

České sdružení
společností

http://www.csres.cz/

regulovaných

elektroenergetických

Česká asociace telekomunikací

http://www.catel.cz/

České Radiokomunikace a.s.

http://www.radiokomunikace.cz/

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

http://www.cski.cz/main.php?id=01.01.07.00

Asociace informačních technologií a telekomunikací

http://www.aitat.cz/

Česká asociace manažerů úseků informačních technologií

http://www.cacio.cz/

Českomoravská společnost pro automatizaci

http://www.cmsa.cz/

Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci a
informační technologie o.s.
Společenské
ekonomie

vědy,

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků http://www.medtechnik.cz/
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

http://www.historickasidla.cz/

Česká psychoterapeutická společnost

http://www.psychoterapeuti.cz/

Česká psychoanalytická společnost

http://www.psychoanalyza.cz/

Asociace klinických psychologů České republiky

http://www.akpcr.cz/

Česká neuropsychologická společnost

http://www.cenes.cz/

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii o.s. http://www.cspap.cz/defaultCZ.asp

Chemie, biovědy

Česká vakcinologická společnost

http://www.vakcinace.eu/

Česká společnost ekonomická, o.s.

http://www.cse.cz/cs/hlavni-stranka/

Svaz chemického průmyslu

http://www.schp.cz/

Česká společnost průmyslové chemie

http://www.cspch.cz/

Česká společnost chemická

http://www.csch.cz/

Biotechnologická společnost

http://bts.vscht.cz/

Česká společnost chemického inženýrství

http://www.cschi.cz/

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

http://www.aifp.cz/cs/
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Svaz chemických obchodníků a distributorů České
http://www.schod.com/
republiky
Zemědělství

Česká akademie zemědělských věd

http://www.cazv.cz/

ÚKZÚZ

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Český svaz pivovarů a sladoven

http://www.ceske-pivo.cz/

Ústav zemědělské techniky a informací

http://www.vuzt.cz/

Asociace zemědělské a lesnické techniky

http://www.zetis.cz/htm/cs/uvod.phtml

Zemědělský svaz České republiky

http://www.zscr.cz/

Potravinářská komora České republiky

http://www.foodnet.cz/

Českomoravský svaz mlékárenský

http://www.cmsm.cz/

Agrární komora České republiky

http://www.agrocr.cz/

Státní zemědělský intervenční fond

http://www.szif.cz/cs

Asociace soukromého zemědělství České republiky

http://www.asz.cz/

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

http://cmszp.cz/

Komora zemědělských poradců, o.s.

http://kzpcr.cz/

Česká zemědělská společnost

http://www.csvts.cz/czs/

Svaz PRO-BIO (Svaz ekologických zemědělců)

http://pro-bio.cz/

Česká potravinářská společnost

http://www.csvts.cz/cps/

Českomoravský svaz minipivovarů o.s.

http://www.minipivo.cz/

Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR

http://www.schok.cz/

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

http://www.schpcm.cz/

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s.

http://www.holstein.cz/

Český svaz chovatelů masného skotu, o.s.

http://www.cschms.cz/

Svaz chovatelů normandského skotu ČR, o.s.

http://www.normande.cz/

Český svaz chovatelů jerseyského skotu

http://www.jersey.cz/

Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z.s.

http://www.cestr.cz/

Asociace svazů chovatelů koní České republiky

http://dev.aschk.cz/

Svaz chovatelů drůbeže České republiky

http://www.svazchovateludrubeze-cr.cz/

Českomoravská drůbežářská unie, o.s.

http://www.cmdu.cz/

Český svaz zpracovatelů masa

http://www.cszm.cz/

Svaz vinařů České republiky

http://www.svcr.cz/

Vinařská asociace ČR

http://www.vinarskaasociace.cz/

Vinařský fond ČR

http://www.vinarskyfond.cz/

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.
http://www.ekovin.cz/
EKOVÍN
Rybářské sdružení České republiky

http://www.cz-ryby.cz/

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin

http://www.spzo.cz/
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Strojírenství

Životní prostředí

Ovocnářská unie České republiky

http://www.ovocnarska-unie.cz/

Lnářský svaz ČR, zájmové sdružení lnářů ČR

http://www.lnarskysvaz.cz/

Ústřední bramborářský svaz

http://www.ubscr.cz/

Česká asociace pro speciální potraviny

http://www.casponline.cz/

Český svaz chovatelů

http://www.cschdz.eu/

Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace

http://www.cmssa.cz/

Českomoravské sdružení
zásobování a nákupu

http://www.cmsozzn.cz/

organizací

zemědělského

Svaz marginálních oblastí

http://www.lfa.cz/

Svaz vlastníků půdy České republiky

http://www.svazvlastnikupudy.cz/

Český svaz včelařů, o.s.

http://www.vcelarstvi.cz/

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

http://www.caplh.cz/

Svaz květinářů a floristů České republiky

http://www.svazkvetinaruafloristu.cz/

Asociace profesionálních myslivců České republiky

http://www.profimysl.cz/

Asociace strojních inženýrů ČR

http://www.asicr.cz/

Svaz sléváren

http://www.svazslevaren.cz/ver3/

Svaz strojírenské technologie

http://www.sst.cz/index.php/cs/

Českomoravské sdružení pro zemní plyn

http://www.cmszp.eu/

Svaz českých a moravských výrobních družstev

http://www.scmvd.cz/

Sdružení automobilového průmyslu

http://www.autosap.cz/

Český plynárenský svaz

www.cgoa.cz

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu

http://www.aobp.cz/

Společnost pro ocelové konstrukce

http://www.caok.cz/

Česká asociace LPG

http://www.calpg.cz/

Česká automobilová společnost

http://www.cas-sae.cz/

Česká strojnická společnost

http://www.strojnicka-spolecnost.cz/

Česká slévárenská společnost

http://www.kdesign.sk/urb/

Česká bioplynová asociace o.s.

http://www.czba.cz/

Svaz kováren ČR z.s.

http://www.skcr.org/

Česká společnost strojírenské technologie

http://www.strojirenskatechnologie.cz/

Asociace projektantů plynových zařízení

http://www.appz.cz/

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

http://www.cappo.cz/

Česká asociace odpadového hospodářství

http://www.caoh.cz/

Česká asociace životního prostředí

http://www.caszp.cz/

Česká asociace čistících stanic

http://www.cacs.cz/

Česká asociace hydrogeologů

http://www.cah-uga.cz/

Český svaz ochránců přírody

http://www.csop.cz/
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Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

http://www.cspop.cz/

Český spolek pro péči o životní prostředí

http://www.csvts.cz/cspzp/

Společnost pro trvale udržitelný život

http://www.stuz.cz/

Asociace strážců přírody České republiky

http://strazprirody.cz/

Československá asociace vodárenských expetů

http://www.csave.cz/

Česká společnost vodohospodářská

http://www.csvh.cz/

Asociace pro vodu ČR

http://www.czwa.cz/

Svaz vodního hospodářství ČR

http://www.svh.cz/

Sdružení vodohospodářů ČR

http://www.csvts.cz/svcr/

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR

http://www.sovak.cz/

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v
http://www.arsm.cz/
České republice

Různé

Česká společnost pro ekologii o.s.

http://www.cspe.cz/

České průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí

http://www.cicpen.cz/

Asociace pro recyklaci a využití odpadu (ASRVO), z.s.

http://asrvo.cz/

Sdružení provozovatelů technologií
využívání odpadů v České republice

http://www.steo.cz/

pro

ekologické

Česká společnost krajinných inženýrů ČSSI

http://www.cski-cr.cz/

Česká astronomická společnost

http://www.astro.cz/

Astrologická společnost České republiky

http://www.astrologickaspolecnost.cz/

Česká sklářská společnost

http://www.czech-glass-society.cz/

Asociace sklářských a keramických výrobců ČR

http://www.aov.cz/

Asociace malých a středních firem

http://www.amsp.cz/

Český svaz vědeckotechnických společností

http://www.csvts.cz/

Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

http://www.spravnytoner.cz/

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

http://www.avpo.cz/

Asociace turistických regionů ČR

http://www.atur.cz/

Česká informační společnost

http://cisvts.cz/

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České
republiky
http://www.skipcr.cz/
Asociace inovačního podnikání České republiky

http://www.aipcr.cz/

Svaz podnikatelek České republiky, o.s.

http://www.svazpodnikatelek.cz/

Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

http://www.btklastr.cz/

Národní klastrová asociace

http://www.nca.cz/cs

Národní asociace pro rozvoj podnikání

http://www.narp.cz/

České sdružení pro značkové výrobky

http://www.cszv.cz/

Česká asociace podnikatelů

http://www.asociacepodnikatelu.cz/
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Asociace českého tradičního obchodu, z.s.

http://acto.cz/

Asociace výzkumných organizací

http://www.avo.cz/

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu

http://www.cztpis.cz/

Asociace pro evropské fondy, z.s.

http://www.apef.cz/

APL - Asociace lodního průmyslu

http://www.aplcz.cz/cz/aktuality-1/

Profesní komora požární ochrany

http://www.komora-po.cz/
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Příloha č. 5: Registrační formulář pro hodnotitele TA ČR

















Osobní údaje (Jméno, Příjmení, Tituly před jménem, Tituly za jménem)
Adresa trvalého bydliště (Ulice, Číslo popisné, Číslo orientační, Obec, PSČ, Stát)
Kontaktní adresa (je-li odlišná od adresy trvalého bydliště)
Další osobní údaje (E-mail, Telefon, Mobilní telefon, Fax, Rodné číslo, IČ, DIČ)
Nejvyšší dosažené vzdělání {Středoškolské (SŠ); Vysokoškolské (VŠ); Postgraduální a vyšší}
Délka praxe (0-10 let; 11-20 let; 21 a více let)
Zkušenosti s projekty (Nemám zkušenosti; Mám zkušenosti)
Domácí oponent23 (Jsem domácí oponent; Nejsem domácí oponent)
Zaměstnavatel (Název zaměstnavatele/firma, IČ zaměstnavatele, Typ organizace, Adresa
zaměstnavatele, Pracovní pozice v zaměstnání)
Soukromé bankovní spojení oponenta (Jméno vlastníka účtu, Účet, Předčíslí k účtu, Číslo bank.
Účtu, Kód banky
Specializace dle kategorií CEP (pozn.: pro úsporu místa neuvádíme seznam kategorií CEP
v plném znění, protože zabírají cca 4 strany a jsou v souladu se standardním rozdělením veřejně
dostupném na http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1374)
o jedna až 2 hlavní kategorie
o a max. 3 vedlejší kategorie
Výběr programů (v rámci nichž se cítí být kompetentní k hodnocení návrhů projektů)
o Program BETA stránka programu {ano; ne}
o Český báňský úřad {ano; ne}
o Český úřad zeměměřický a katastrální {ano; ne}
o Ministerstvo dopravy {ano; ne}
o Ministerstvo práce a sociálních věcí {ano; ne}
o Ministerstvo pro místní rozvoj {ano; ne}
o Ministerstvo vnitra {ano; ne}
o Ministerstvo zahraničních věcí {ano; ne}
o Ministerstvo životního prostředí {ano; ne}
o Státní úřad pro jadernou bezpečnost {ano; ne}
o Program OMEGA stránka programu {ano; ne}
o Program GAMA - podprogram 2 stránka programu {ano; ne}
o Program DELTA stránka programu {ano; ne}
o Program EPSILON stránka programu {ano; ne}
Prověrka24 (jsem držitelem prověrky; nejsem držitelem prověrky)

Domácím oponentem jste v případě, že jste schopen/schopna hodnotit projekty v českém jazyce a současně splňujete
alespoň jednu z následujících podmínek: státní příslušnost ČR, trvalé bydliště v ČR, práce pro zaměstnavatele se sídlem v ČR
23

Platné Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ, dokladu
o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení DŮVĚRNÉ, TAJNÉ, PŘÍSNĚ TAJNÉ.
24
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Příloha č. 6: Návrh nové struktury registračního formuláře

Tento formulář již nevyžaduje přiložení strukturovaného životopisu, všechna potřebná data
o aspirantovi jsou součástí registračního formuláře.

1. OSOBNÍ ÚDAJE














tituly před jménem (nepovinné pole) (ponechat pro případ „exotických“ titulů, které
nejsou obsaženy v předdefinovaných strukturách ve 3. kroku)
křestní jméno
druhé křestní jméno (nepovinné pole)
příjmení
druhé příjmení (nepovinné pole)
rodné příjmení (nepovinné pole)
tituly za jménem (nepovinné pole)
rodné číslo
datum narození (platí pro cizince, z jejichž ID čísla nelze odvodit, pro tuzemské bude
předvyplněno po zadání rodného čísla)
pohlaví (dtto)
místo narození
státní příslušnost
upload profilové fotografie (nepovinné)

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE








korespondenční adresa
o ulice
o číslo popisné
o číslo orientační
o obec
o PSČ
o kraj
o stát
adresa trvalého bydliště (přes check-box “Je-li odlišná”)
o ulice (nepovinné pole)
o číslo popisné (nepovinné pole)
o číslo orientační (nepovinné pole)
o obec (nepovinné pole)
o PSČ (nepovinné pole)
o kraj (nepovinné pole)
o stát (nepovinné pole)
mobilní telefon 1
mobilní telefon 2 (nepovinné pole)
pevná linka (nepovinné pole)
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e-mail 1
e-mail 2 (nepovinné pole)
URL pracovních či osobních stránek (nepovinné pole)
URL profilu na profesní sociální síti LinkedIn (nepovinné pole)
URL profilu na profesní výzkumné síti ResearchGate (nepovinné pole)
URL profilu na profesní výzkumné síti Google Scholar (nepovinné pole)
bankovní spojení {v české bance; v zahraniční bance} (pak podle toho další pole)
o předčíslí účtu (nepovinné pole)
o číslo účtu
o kód banky {0100 (Komerční banka a.s.); 0300 (Československá obchodní
banka, a.s.); 0600 (GE Money Bank, a.s.); 0710 (Česká národni banka); 0800
(Česká spořitelna a.s.); 2010 (Fio banka, a.s.); 2020 (Bank of Tokyo Mitsubishi N.V. pobočka Praha); 2030 (AKCENTA, spořitelní a úvěrní
družstvo); 2040 (UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo); 2050 (WPB Capital
spořitelní družstvo); 2060 (Citfin, spořitelní družstvo); 2070 (Moravský
peněžní ústav, s.d.); 2100 (Hypoteční banka, a.s.); 2200 (Peněžní dům,
spořitelní družstvo); 2210 (Evropsko-ruská banka, a.s.); 2600 (Citibank
Europe plc, organizační složka); 2700 (UniCredit Bank Czech Republic, a.s.);
3500 (ING Bank N.V.); 4000 (LBBW Bank CZ a.s.); 4300 (Českomoravská
záruční a rozvojová banka, a.s.); 5000 (CALYON BANK CZECH REPUBLIC,
a.s.); 5400 (The Royal Bank of Scotland N.V. (RBS)); 5500 (Raiffeisenbank
a.s.); 5800 (J & T Banka, a.s.); 6000 (PPF banka, a.s.); 6100 (Banco Popolare
Česká republika, a.s.); 6200 (COMMERZBANK AG, pobočka Praha); 6210
(BRE Bank S.A., o.s.p. (mBank)); 6300 (Fortis Bank SA/NV, pobočka ČR);
6700 (Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Praha); 6800 (VOLKSBANK
CZ, a.s.); 7910 (Deutsche Bank A.G. Filiale Prag); 7940 (Waldviertler
Sparkasse von 1842); 7950 (Raiffeisen stavební spořitelna a.s.); 7960
(Českomoravská stavební spořitelna a.s.); 7970 (Wüstenrot-stavební
spořitelna a.s.); 7980 (Wüstenrot hypoteční banka, a.s.); 7990 (Modrá
pyramida stavební spořitelna, a.s.); 8030 (Raiffeisenbank im Stiftland
Waldsassen eG, odštěpný závod Cheb); 8040 (Oberbank AG pobočka Česká
republika); 8060 (ČS stavební spořitelna a.s.); 8090 (Česká exportní banka,
a.s.); 8150 (HSBC Bank plc - pobočka Praha)}

nebo
o

IBAN

3. VZDĚLÁNÍ




stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání {SŠ; Vyšší odborné; VŠ 1. stupně; VŠ 2.
stupně; VŠ 2. stupně s rigorózní zkouškou; Postgraduální} (Podle vybrané položky se
pak (ne)zobrazí další navazující pole. Jsou vyžadovány údaje i o předchozích stupních,
tj. např. při volbě VŠ 2. stupně se zobrazí jak SŠ, tak VŠ 1. stupně a nakonec VŠ 2.
stupně)
SŠ
o název školy
o studijní obor
o rok dokončení
o typ zakončení {bez výučního listu; s výučním listem; s maturitní zkouškou}
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vyšší odborné
o název školy
o studijní obor
o rok dokončení
o udělený titul {Dis.}
VŠ 1. stupně
o název univerzity
o název fakulty
o studijní obor
o rok dokončení
o udělený titul {Bc.; BcA.}
VŠ 2. stupně
o název univerzity
o název fakulty
o studijní obor
o rok dokončení
o udělený titul {Ing.; Ing. arch.; MUDr.; MDDr.; MVDr.; Mgr.; MgA.; PhMr.}
VŠ 2. stupně s rigorózní zkouškou
o název univerzity
o název fakulty
o studijní obor
o rok dokončení
o udělený titul {JUDr.; PhDr.; RNDr.; ThDr.; PaedDr.; PharmDr.; ThLic.}
postgraduální
o název univerzity
o název fakulty
o studijní obor
o rok dokončení
o udělený titul {Ph.D.; Th.D.; CSc.; Dr.; DrSc.; DSc.}
anglosaské akademické, akademicko-vědecké či profesní tituly a ocenění
o název instituce (nepovinné pole)
o studijní obor (nepovinné pole)
o rok dokončení (nepovinné pole)
o udělený titul (nepovinné pole)
 nejčastější {BA (Bachelor of Arts); BA (Hons) (Bachelors With
Honours); BBA (Bachelor of Business Administration); B.Sc.
(Bachelor of Science); DBA (Doctor of Business Administration);
LL.M. (Master of Laws); M.A. (Master of Arts); MBA (Master of
Business Administration); M.D. (Medical Doctor); MPA (Master of
Public Administration); M.Sc. (Master of Science)} (nepovinné pole)
 vyšší odborné (associate's degree v USA) {AA; AAS; ABA; ABS; AOS;
AS; AMusA či LMusA (Austrálie); ASN; Associate in Specialized
Technology [AST]} (nepovinné pole)
 vyšší odborné (foundation degree ve VB) {FdA; FdEd; FdEng; FdMus;
FdBus; FdSc; FdTech} (nepovinné pole)
 bakalářský stupeň (bachelor's degree) {AB; BAcc či BAcy; BAdm;
BAgrEc; BArch; BBus; BCom či BComm; BCS; BCL; STB; BD; BDent;
BDS; B.Ed.; BEc; BEng či BE; BSBME; BFA; BHSc; BGS; BHE; BHK; BID;
BJ; BTh; BLibStud; BLIS; BMath; BMedSc či BMedSci; BMus; BSN; BPE;
BPharm; BS či SB; BSc(Agr) či BSA; BSocSci; BSW; BTech; LLA; LLB;
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MB ChB či MB BS či BM BS či BMed či MB BChir či MB BCh BAO; MA
(Cantab.); MA (Dubl.); MA (Hons); MA (Oxon.)} (nepovinné pole)
magisterský stupeň (master's degree) {MArch; MA; MAT; MALS či
MLS; MS či MSc; MSt; DEA; MAcc či MPAcc; MALD; MApol; MPhil;
MRes; MFA; MTech; MBA; MBI; MBT; MBus; MCom; MDes; MTh; MTS;
MDiv; MEd; MMT; MPA; MPD; MPS; MSN; MProfStuds; MJ; MST; MSW;
MPAff; MLIS; MLitt; MPH; MPM; MPP; MPT; MRE; MTheol či ThM či
MTh; STM; LLM; MEng; MSci; MBio; MChem; MPhys; MMath; MMedSc
či MMedSci; MMus; MESci; MGeol; MTCM; MSSc; BCL (Oxon); BPhil
(Oxon); ThM} (nepovinné pole)
licenciát (licentiate degree) {Lic Arts; LDS; JCL; STL; SSL; LSS; PhL}
(nepovinné pole)
specialista (specialist degree) {Ed.S. či Sp.Ed.; SSP; Psy.S.; Sp.A.;
S.C.C.T.; S.L.I.S.} (nepovinné pole)
inženýrský stupeň (engineer's degree) {AE; BE; BME; CE; CE; ChE; EE;
CpE; ECS; EnvE; MSE; ME; NavE; NuclE; Ocean E; SysE; Eng}
(nepovinné pole)
první profesionální stupeň (first-professional degree) {AuD; B.Arch;
B.Ed.; DC; DCM; DDS; DMD; JD či LLB; MD (v USA); DPT; M.Ed.; ND;
OD; DO (pouze USA); OTD; DP; Pharm.D.; PodD; DPM; MDiv či MHL či
BD či Ordination; DVM či VMD; PD; STB} (nepovinné pole)
doktorský stupeň (doctoral degree) {DHSc; DPS; EdD; DEng; EngD;
PDEng; DEnv; DBA; DD; JCD; SSD; JUD; DSc; DLitt; DA; MD (mimo USA
a Kanadu); DMA; DMus; DCL; DrPH; DPT; DPhil; PsyD; DSW; JD; LLD;
LHD; JSD; SJD; JuDr; STD; DMin} (nepovinné pole)

4. ZAMĚSTNÁNÍ A PRAXE
Vaše přechozí zaměstnání za posledních 10 let:
1. současné zaměstnání
 forma {student; OSVČ; HPP; DPP; DPČ; ve starobním důchodu; v invalidním
důchodu; nezaměstnaný} (možné rozšíření o další formy, v závislosti na
zvolené formě se (ne)zobrazí některé položky)
 IČ zaměstnavatele (resp. v případě OSVČ vlastní IČ) (Po vyplnění IČ se na
pozadí zkontaktuje server http://portal.justice.cz/ a přes aplikační rozhraní
se automaticky předvyplní další položky formuláře pro usnadnění procesu
registrace a jeho zpřesnění. Pokud dojde k výpadku spojení, pole zůstanou
ručně editovatelná.)
 název zaměstnavatele
 typ zaměstnavatele {podnik; výzkumná organizace; státní správa; ostatní}
 DIČ zaměstnavatele (resp. v případě OSVČ vlastní DIČ)
 sídlo zaměstnavatele
ulice
číslo popisné
číslo orientační
obec
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PSČ
kraj
stát
pozice/funkce
obor činnosti
popis činnosti, hlavní pracovní náplň a odpovědnost
rok počátku zaměstnaneckého poměru
2. současné zaměstnání
 forma {student; OSVČ; HPP; DPP; DPČ; ve starobním důchodu; v invalidním
důchodu; nezaměstnaný} (nepovinné pole) (možné rozšíření o další formy,
v závislosti na zvolené formě se (ne)zobrazí některé položky)
 název zaměstnavatele (nepovinné pole)
 typ zaměstnavatele {podnik; výzkumná organizace; státní správa; ostatní}
(nepovinné pole)
 IČ zaměstnavatele (nepovinné pole) (resp. v případě OSVČ vlastní IČ)
 DIČ zaměstnavatele (nepovinné pole) (resp. v případě OSVČ vlastní DIČ)
 sídlo zaměstnavatele
ulice (nepovinné pole)
číslo popisné (nepovinné pole)
číslo orientační (nepovinné pole)
obec (nepovinné pole)
PSČ (nepovinné pole)
kraj (nepovinné pole)
stát (nepovinné pole)
 pozice/funkce (nepovinné pole)
 obor činnosti (nepovinné pole)
 popis činnosti, hlavní pracovní náplň a odpovědnost (nepovinné pole)
 rok počátku zaměstnaneckého poměru (nepovinné pole)
… další současné zaměstnání (další položky se objeví, jakmile jsou vyplněny přechozí
zaměstnání)
1. předchozí zaměstnání
 forma {student; OSVČ; HPP; DPP; DPČ; ve starobním důchodu; v invalidním
důchodu; nezaměstnaný} (nepovinné pole)
 IČ zaměstnavatele (nepovinné pole) (resp. v případě OSVČ vlastní IČ)
 název zaměstnavatele (nepovinné pole)
 typ zaměstnavatele {podnik; výzkumná organizace; státní správa; ostatní}
 DIČ zaměstnavatele (nepovinné pole) (resp. v případě OSVČ vlastní DIČ)
 sídlo zaměstnavatele
ulice (nepovinné pole)
číslo popisné (nepovinné pole)
číslo orientační (nepovinné pole)
obec (nepovinné pole)
PSČ (nepovinné pole)
kraj (nepovinné pole)
stát (nepovinné pole)
 pozice/funkce (nepovinné pole)
 obor činnosti (nepovinné pole)
 popis činnosti, hlavní pracovní náplň a odpovědnost (nepovinné pole)
 rok počátku zaměstnaneckého poměru (nepovinné pole)
 rok ukončení zaměstnaneckého poměru (nepovinné pole)
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2. předchozí zaměstnání
 forma {student; OSVČ; HPP; DPP; DPČ; ve starobním důchodu; v invalidním
důchodu; nezaměstnaný} (nepovinné pole)
 IČ zaměstnavatele (nepovinné pole) (resp. v případě OSVČ vlastní IČ)
 název zaměstnavatele (nepovinné pole)
 typ zaměstnavatele {podnik; výzkumná organizace; státní správa; ostatní}
 DIČ zaměstnavatele (nepovinné pole) (resp. v případě OSVČ vlastní DIČ)
 sídlo zaměstnavatele (nepovinné pole)
ulice (nepovinné pole)
číslo popisné (nepovinné pole)
číslo orientační (nepovinné pole)
obec (nepovinné pole)
PSČ (nepovinné pole)
kraj (nepovinné pole)
stát (nepovinné pole)
 pozice/funkce (nepovinné pole)
 obor činnosti (nepovinné pole)
 popis činnosti, hlavní pracovní náplň a odpovědnost (nepovinné pole)
 rok počátku zaměstnaneckého poměru (nepovinné pole)
 rok ukončení zaměstnaneckého poměru (nepovinné pole)
… další předchozí zaměstnání (další položky se objeví, jakmile jsou vyplněny přechozí
zaměstnání)

5. ODBORNÁ, PROFESNÍ A VĚDECKÁ ČINNOST
vědecká identita
 vedidk z informačního systému VaVaI/RIV (nepovinné pole)
 ORCID (nepovinné pole)
 ResearcherID (nepovinné pole)
 Scopus ID (nepovinné pole)
vědecko-pedagogické tituly
 stupeň {docent; profesor} (nepovinné pole)
 rok dosažení (nepovinné pole)
 téma (nepovinné pole)
čestné tituly {dr. h. c.; dr. h. c. mult.} (nepovinné pole)
5 nejvýznamnějších publikací (po vyplnění názvu jedné publikace naskočí automaticky
nová sada polí pro další a další publikace)
 název (nepovinné pole)
 anotace (nepovinné pole)
 klíčová slova (nepovinné pole)
 rok vydání (nepovinné pole)
 identifikátor v informačním systému VaVaI/RIV (nepovinné pole)
 identifikátor ISBN (nepovinné pole)
 identifikátor PMI (nepovinné pole)
 identifikátor DOI (nepovinné pole)
5 nejvýznamnějších projektů (ať již interních či podpořených z veřejného rozpočtu)
 název (nepovinné pole)
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krátká anotace (nepovinné pole)
rok počátku řešení (nepovinné pole)
rok ukončení (nepovinné pole)
pozice v projektu (nepovinné pole)
náplň činnosti (nepovinné pole)
hlavní obory CEP, ve kterých se cítíte být kompetentní k hodnocení návrhů projektů
{A - Společenské vědy; B - Fyzika a matematika; C - Chemie; D - Vědy o zemi; E - Biovědy; F Lékařské vědy; G - Zemědělství; I - Informatika; J - Průmysl; K - Vojenství} (zaškrtávací pole –
CheckBoxy)






obory odborného zájmu a klíčová slova týkající se činnosti ve Vaší profesní či
výzkumné oblasti a pracovní náplně (textové pole)
nebo
podrobná klasifikace kategorií CEP (zaškrtávací stromová struktura vycházející ze
standardního číselníku na http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1374, ovšem
navíc rozšířená o nové detailnější rozdělení vybraných kategorií CEP, které jsou v současné
podobě příliš obecné, viz vzorový příklad členění v příloze č 7, 8 a 9 u oborů Informatika
a Zemědělství)
osvědčení a certifikáty
název (nepovinné pole)
certifikační autorita (nepovinné pole)
číslo licence (nepovinné pole)
doba platnosti (do kterého roku) (nepovinné pole) (+ check-box s „neomezená“)
kurzy a školení
název kurzu/předmětu
rok absolvování
popis
ceny a ocenění
pracovní titul (nepovinné pole)
vydavatel (nepovinné pole)
rok udělení (nepovinné pole)
popis (nepovinné pole)
jazykové dovednosti (po vyplnění prvního jazyka v každé kategorii naskočí další a další
sady polí k vyplnění více jazyků)
obvyklé světové jazyky
jazyk {Angličtina; Němčina; Francouzština; Španělština; Italština; Čínština; Ruština}
klasifikace úrovně znalosti dle společného evropského referenčního rámce (CEF)
{A1; A2; B1; B2; C1; C2} (nápovědný text:
 A1 Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním
frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí
tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní
a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu,
např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které
vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se
jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu
a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.
 A2 Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se
k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní
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informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu
a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím
jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou
a přímou výměnu informací o známých a běžných
skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní
rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích
nejnaléhavějších potřeb.
B1 Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní
informace, týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně
setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit
s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde
se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na
témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají.
Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí
stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.
B2 Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů
týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně
odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit
rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný
rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené
úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat
srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit
své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému
s uvedením výhod a nevýhod různých možností.
C1 Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů
a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově
vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat
pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní
účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné
texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních
útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.
C2 Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte.
Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných
zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení
v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi
plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové
odstíny dokonce i ve složitějších situacích.)

méně časté jazyky
jazyk {Arabština; Bulharština; Dánština; Finština; Hebrejština; Hindština;
Chorvatština; Indonéština; Japonština; Korejština; Latina; Maďarština; Mongolština;
Nizozemština; Norština; Novořečtina; Polština; Portugalština; Sanskrt; Švédština; Turečtina;
Vietnamština} (nepovinné pole)
klasifikace úrovně znalosti dle společného evropského referenčního rámce (CEF)
{A1; A2; B1; B2; C1; C2} (nepovinné pole)
exotické jazyky
jazyk {Afrikánština; Ajmarština; Akebu; Albánština; Amharština; Aramejština;
Arménština; Avarština; Azerbajdžánština; Bambarština; Bantuské jazyky; Barmština;
Baskičtina; Běloruština; Bengálština; Bosenština; Burjatština; Čagatajské jazyky; Čečenština;
Černohorština; Darí; Esperanto; Estonština; Faerština; Fidžijština; Filipínské jazyky;
Fulbština; Gaelština; Gruzínština; Irština; Islandština; Jidiš; Kašmírština; Katalánština;
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Kazaština; Kečuánština; Kmérština; Konžština; Korsičtina; Kumykština; Kurdština;
Kyrgyzština; Laoština; Laponština; Lezginština; Lingala; Litevština; Lotyšština; Luba;
Makedonština; Malajština; Malgaština; Malinština; Maltština; Maorština; Megrelština;
Moldavština; Nepálština; Nilosaharské jazyky; Oromština; Páli; Pandžábština; Paštunština;
Perština; Retorománština; Romština; Rumunština; Sinhalština; Slovenština; Slovinština;
Somálština; Sóština; Srbština; Staroslověnština; Svahilština; Tádžičtina; Tahitština;
Tamilština; Tatarština; Thajština; Tibetština; Tigriňňa; Turkménština; Ujgurština;
Ukrajinština; Urdština; Uzbečtina; Wolof; Znakový jazyk; Zulu} (nepovinné pole)
klasifikace úrovně znalosti dle společného evropského referenčního rámce (CEF)
{A1; A2; B1; B2; C1; C2} (nepovinné pole)
práce s PC/aplikace/programátorské dovednosti (pole pro další a další dovednosti se
objeví, jakmile je jedna sada vyplněná)
název technologie (nepovinné pole)
stupeň znalosti {1 – začátečník; 2 – mírně pokročilý; 3 – středně pokročilý; 4 – výše
pokročilý; 5 – pokročilý; 6 – expert} (nepovinné pole)
délka praxe (nepovinné pole)
skupina řidičského oprávnění {nemám; AM; A1; A2; A; B1; B; B+E; C1; C1+E; C; C+E;
D1; D1+E; D; D+E; T} (nepovinné pole) (pomocí ovládacího prvku drop list s checkboxy, aby
bylo možné vybrat více variant z nabídky a zároveň úspora místa)
bezpečnostní prověrka {nemám; I. stupně pro stupeň utajení "Vyhrazené"; II. stupně
pro stupeň utajení "Důvěrné"; III. stupně pro stupeň utajení "Tajné"; IV. stupně pro stupeň
utajení "Přísně tajné"}

6. ZKUŠENOSTI S PROJEKTY VE VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH,
JEJICH HODNOCENÍM A VZTAHY S TA ČR
zkušenosti s podáváním návrhů projektů {mám; nemám}
zkušenosti s řešením a realizací projektů {mám; nemám}
zkušenosti s řízením projektů {mám; nemám}
zkušenosti s hodnocením projektů
tuzemských {mám; nemám}
zahraničních {mám; nemám}
zájem o hodnocení projektů v programech
ALFA {mám; nemám}
BETA {mám; nemám}
Český báňský úřad {mám; nemám}
Český úřad zeměměřický a katastrální {mám; nemám}
Ministerstvo dopravy {mám; nemám}
Ministerstvo práce a sociálních věcí {mám; nemám}
Ministerstvo pro místní rozvoj {mám; nemám}
Ministerstvo vnitra {mám; nemám}
Ministerstvo zahraničních věcí {mám; nemám}
Ministerstvo životního prostředí {mám; nemám}
Státní úřad pro jadernou bezpečnost {mám; nemám}
GAMA {mám; nemám}
DELTA {mám; nemám}
EPSILON {mám; nemám}
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Centra kompetence {mám; nemám}
absolvovaná školení v programech
ALFA {mám; nemám}
BETA {mám; nemám}
GAMA {mám; nemám}
DELTA {mám; nemám}
EPSILON {mám; nemám}
Centra kompetence {mám; nemám}
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Příloha č. 7: Návrh na členění kategorie CEP Informatika (I) – jednoduché členění

I – INFORMATIKA:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Algoritmy a datové struktury
Bio- a neuroinformatika
Databáze
Data-mining a text-mining
Evoluční a genetické algoritmy
Geoinformatika
Interakce člověk-stroj
Kognitivní věda
Kryptografie a biometrika
Mikroarchitektury
Numerické metody, optimalizace a statistika
Počítačová grafika, vizualizace a design
Paralelní a distribuované systémy
Reprezentace znalostí
Rozpoznávání a strojové učení
Simulace a modelování
Síťová komunikace a protokoly
Softwarové inženýrství
Teorie automatů
Teorie informace, matematická informatika
Umělá inteligence
Zpracování obrazu a počítačové vidění
Zpracování přirozeného jazyka
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Příloha č. 8: Návrh na členění kategorie CEP Informatika (I) – detailní členění

I – INFORMATIKA:
 „HW“
 „SW“







Umělá inteligence
Astroinformatika
Bioinformatika
Právní informatika
Kognitivní věda
Počítačové vědy
o Teoretické počítačové vědy
 Výpočetní teorie
- Teorie automatů
- Teorie vyčíslitelnosti
- Teorie výpočetní úplnosti
- Kryptografie
- Kvantově výpočetní teorie
 Teorie informace a kódování
 Algoritmy a datové struktury
 Teorie programovacích jazyků
 Formální metody
o Aplikované počítačové vědy
 Umělá inteligence
 Počítačová architektura a inženýrství
- Digitální logika
- Microarchitektury
- Multiprocessing
- Operační systémy
- Počítačové sítě
- Databáze
- Bezpečnost informace
- Nositelná elektronika, embedded systémy, ubiquitous
computing
- Architektura systémů
- Návrh kompilátorů
- Programovací jazyky
 Analýza počítačového výkonu
 Počítačová grafika a vizualizace
 Počítačová bezpečnost a kryptografie
 Výpočetní teorie
- Numerická analýza
- Fyzikální výpočty a simulace
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- Chemické výpočty a simulace
- Bioinformatika
Počítačové sítě
Konkurenční, paralelní a distribuované systémy
Lékařská informatika
Informační věda
- Vyhledávání informací
- Reprezentace znalostí
- Zpracování přirozeného jazyka
- Interakce člověk-stroj
Softwarové inženýrství

Komunikace
Komplexní systémy
Didaktika informatiky
Informační věda
Teorie informace
Informační technologie
Matematika
Neuroinformatika
Robotika
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Příloha č. 9: Návrh na členění kategorie CEP - Zemědělství (G)

G - Zemědělství
GA - Zemědělská ekonomie
● ekonomika zemědělství
● ekonomika potravinářství
● lesnická a dřevařská ekonomie
GB - zemědělské stroje a stavby
●
●
●
●
●
●

zemědělská technika
lesnická a dřevařská technika
zahradnická technika
stavby pro zemědělství
tvorba a plánování krajiny
ekologie a životní prostředí

GC - pěstování rostlin, osevní postupy
●
●
●
●
●
●

rostlinná výroba
osevní postupy
výživa rostlin
zahradnická výroba
vinohradnictví
ovocnictví

GD - hnojení, závlahy, zpracování půdy
●
●
●
●

zpracování půdy
zúrodňování půd
agrochemie
meliorace a závlahy

GE - šlechtění rostlin
● genetika rostlin
● šlechtění rostlin
GF - choroby, škůdci, plevele a ochrana rostlin
●
●
●
●
●

zemědělská fytopatologie
zemědělská entomologie
choroby polních plodin
plevele a ochrana polních plodin včetně integrované
chemické přípravky na ochranu plodin

GG - chov hospodářských zvířat
●
●
●
●

chov hospodářských zvířat
chov koní
chov kožešinových zvířat
biotechnologie v chovu hospodářských zvířat
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GH - výživa hospodářských zvířat
●
●
●
●

výživa hospodářských zvířat
krmení hospodářských zvířat
pastvinářství
pícninářství

GI - šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat
● šlechtění hospodářských zvířat
● plemenářství hospodářských zvířat
GJ - choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
● choroby hospodářských zvířat
● škůdci zvířat
● veterinární medicína
GK - lesnictví
●
●
●
●

zakládání, pěstění a ochrana lesa
hospodářská úprava lesa
dendrologie
tvorba a ochrana krajiny

GL - rybářství
GM - potravinářství
●
●
●
●
●
●

potraviny rostlinného původu
potraviny živočišného původu
pivovarnictví
sýrařství
vinařství
skladování rostlinných produktů
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Příloha č. 10:

Formuláře pro hodnocení práce oponenta
HODNOCENÍ PRÁCE OPONENTA – HODNOTÍ ZPRAVODAJ

Zpravodaj hodnotí úroveň zpracování oponentského posudku, kterým je hodnocen návrh projektu. Hodnocení je vyjádřeno
bodovou stupnicí od 1 – 10. Definice bodů je následující:
1 – velmi nízká úroveň

5 – běžný průměr

10 – velmi vysoká úroveň

OPONENT: Jméno a příjmení oponenta
ČÍSLO PROJEKTU:
Koherentnost posudku (smysluplnost, hodnocení jednotlivých kritérií je vzájemně odpovídající, shodnost slovního a
bodového ohodnocení)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Přijatelnost a důvěryhodnost posudku (hodnocení odpovídá kvalitě návrhu projektu, nelze najít známky cíleného
nadhodnocení či podhodnocení návrhu projektu)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Odborná úroveň posudku (z posudku je cítit odborná způsobilost oponenta, komentáře k hodnoceným kritériím formuluje
vlastními slovy a neopisuje projektový návrh)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Doplňující komentář:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

Celkem bodů: ………….
Zpracoval: Jméno a příjmení zpravodaje
V ………………………………

Podpis:

Dne……………
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HODNOCENÍ PRÁCE OPONENTA – HODNOTÍ SEKTOROVÝ SPECIALISTA
Hodnotí výkon oponenta v případě jeho stížnosti na ohodnocení oponentského posudku zpravodajem, a to po skončení
vyhodnocení veřejné soutěže. Hodnocení je vyjádřeno bodovou stupnicí od 1 – 10. Definice bodů je následující:
1 – velmi nízká úroveň

5 – běžný průměr

10 – velmi vysoká úroveň

OPPONENT: Jméno a příjmení oponenta
ČÍSLO PROJEKTU: xxxxx
Odborná úroveň oponenta (zhodnoceno na základě odborné úrovně posudku a uvedených kategorií a podkategorií CEP a CV)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Doplňující komentář:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Možná podjatost oponenta (z veřejně přístupných databází je možno zjistit provázanost oponenta s předkladateli
projektového návrhu).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Doplňující komentář:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nezohlednění v posudku oponenta prokazatelná duplicita s jiným projektem řešitele nebo pouze jeho části.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Doplňující komentář:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Výkon oponenta (oponentský posudek) byl zpravodajem správně posouzen.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Doplňující komentář
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Navrhuji udělený počet bodů zpravodajem ponechat:

ano

ne

nový počet bodů25……………

V Praze dne

Zpracoval/a: Jméno a příjmení

Podpis

Opravené hodnocení oponenta sektorovým specialistou bude následně opraveno i v tabulce hodnocení oponentů v IS
Patriot
25
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Příloha č. 11:

Formuláře pro hodnocení práce zpravodaje

HODNOCENÍ PRÁCE ZPRAVODAJE – HODNOTÍ SEKTOROVÝ SPECIALISTA A PRACOVNÍK ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH
SOUTĚŽÍ
(po jednání kolegia odborníků)

ZPRAVODAJ: Jméno a příjmení
ČÍSLA PROJEKTŮ: xxxx
Sektorový specialista a pracovník oddělení veřejných soutěží hodnotí úroveň práce zpravodaje při hodnocení projektových
návrhů ve veřejné soutěži. Hodnocení je vyjádřeno bodovou stupnicí od 1 – 10. Definice bodů je následující:
1 – velmi nízká úroveň

5 – běžný průměr

10 – velmi vysoká úroveň

Zpravodaj má příslušné odborné znalosti ve vztahu k problematice projektových návrhů řešené na kolegiu odborníků při
hodnocené veřejné soutěže.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Na jednání, z pohledu znalosti všech projektových žádostí, kde působil jako zpravodaj, byl připraven.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Zpravodaj se v žádném případě neprojevil jako podjatý vůči některé projektové žádosti.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Doplňující komentář
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

Celkem bodů: ………….

V Praze dne:
Vypracoval/a: Jméno a příjmení

podpis

Vypracoval/a: Jméno a příjmení

podpis
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Příloha č. 12:

Formuláře pro hodnocení práce pověřeného konzultanta

HODNOCENÍ PRÁCE POVĚŘENÉHO KONZULTANTA – HODNOTÍ SEKTOROVÝ SPECIALISTA
Sektorový specialista hodnotí úroveň práce pověřeného konzultanta při realizaci projektu Centra kompetence. Hodnocení je
vyjádřeno bodovou stupnicí od 1 – 10. Definice bodů je následující:
1 – velmi nízká úroveň

5 – běžný průměr

10 – velmi vysoká úroveň

POVĚŘENÝ KONZULTANT: Jméno a příjmení
ČÍSLO PROJEKTU:
Odborné znalosti pověřeného konzultanta odpovídají problematice řešené Centrem kompetence.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pověřený konzultant se účastní pravidelně zasedání řídícího výboru a koordinačních schůzek konsorcia projektu CK.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zprávy o průběhu realizace projektu odevzdává pravidelně, jedenkrát měsíčně.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ze zpráv hodnocení činnosti CK, které pověřený konzultant zpracovává, vyplývá je zřejmá nadstandartní komunikace a zájem
pověřeného konzultanta o dění v CK.
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Pověřený konzultant provádí kontrolní činnost týkající se dosahování výsledků projektu.
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Doplňující komentář
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Celkem bodů:

V Praze dne

Zpracoval/a: Jméno a příjmení
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