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SHUV: společenské a humanitní 
vědy, umění
• Společenské vědy

…aby to bylo užitečné, aby to společnost potřebovala. Potřebujeme to? Chceme 
to? Koupíme si to? Jaké potřeby produkt naplňuje? 

• Humanitní vědy
…je to udržitelné? Je zvolené řešení eticky a morálně správné?

• Umění
...aby se to lidem líbilo. Je to hezké? Bude se to líbit? 



Uplatnění společenských 
věd v průmyslu
• Všude tam, kde technologie přichází do interakce s člověkem.

• Hledání rovnováhy mezi potřebami výrobce, zákazníka & společnosti. 

• Zajištění, aby nové technologie byly přínosem pro společnost.



Podpora výzkumu v SHUV v ČR

RVVI, 2022



Podpora výzkumu v SHUV v ČR

• Společenské vědy: GAČR, TAČR, MŠMT, MV, MK
• Humanitní vědy: MK, GAČR

RVVI, 2022



Podpora výzkumu v SHUV v ČR

• Společenské vědy: 6,3%; ÉTA, OMEGA, BETA, Doprava, 
• Humanitní vědy: 0,8%; ÉTA
• Nulové nebo velmi minoritní podpora v jiných programech

RVVI, 2022



Podpora a trendy výzkumu 
v SHUV v EU
• Dokument EK „Návrh doporučení rady o hlavních zásadách pro 

zhodnocování znalostí“, ve kterém se mimo jiné uvádí „.. evropská komise 
doporučuje podporovat a usnadňovat multidisciplinární spolupráci 
přesahující technologické oblasti a zahrnující obory, jako jsou společenské, 
humanitní a umělecké vědy, jakož i spolutvůrčí přístupy“.

• Lamy Report na téma “Horizon Europe” uvádí, že programy HE budou 
designovány tak, aby podporovali spolupráci SHUV a STEM „where SSH 
and STEM address global challenges together and on an equal footing”.

Posun od INTEGRACE ke SPOLUPRÁCI
1. Pascal Lamy et al., “LAB–FAB–APP. Investing in the European Future We Want,” Report of the independent High Level Group on maximising 
the impact of EU Research & Innovation Programmes (Brussels: European Commission, July 2017), 16, doi:10.2777/477357.
2. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15102-2018-INIT/en/pdf



SHUV
• Je náš nápad v souladu s tím 

co potřebuje společnost?

• Jaké jsou negativní 
externality?

• Odpovídá prototyp původním 
představám?

• Jaké jsou skutečné dopady a 
jak můžeme produkt inovovat?



Děkuji za pozornost



Etika provozu 
autonomních vozidel

David ČERNÝ
Ústav státu a práva AV ČR

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WIFI: Kampus / heslo: Hybernska



PŘEDSTAVENÍ

• Etika provozu autonomních vozidel
• Návrh řešení etických dilemat kolizních situací a sociálního dilematu 

autonomních vozidel
• Mezinárodní řešitelský tým



INTERDISCIPLINARITA

• Filosofie
• Právo
• Etika
• Sociologie
• Technické obory



PŘINOS SHUV

• Spolupráce s Ministerstvem dopravy i nad rámec projektu
• Etická doporučení pro provoz autonomních a propojených vozidel
• Podíl na přípravě dokumentu Evropské komise o etice autonomních 

vozidel
• První monografie o etice autonomních vozidel na světě, Oxford 

University Press – potenciál ovlivňovat celosvětovou diskusi a přístupy 
automobilového průmyslu k etice autonomních vozidel



KAM AŽ DÁL

• Příprava legislativních návrhů
• Doporučení na národní a mezinárodní úrovni
• Sociologie, právo, psychologie
• Návrh algoritmů autonomních vozidel
• Příspěvek k obecnějšímu tématu etiky algoritmů a umělé 

inteligence: matematika, informatika



Výzkum v oblasti digitalizace
našívání skleněných
komponentů na textil

Jitka ŠKOPOVÁ
UMPRUM

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WIFI: Kampus / heslo: Hybernska



VYSTOUPENÍ NALEZNETE
POD TÍMTO ODLAZEM 
NA YOUTUBE

https://youtu.be/e4xK7r6zCLs
https://youtu.be/e4xK7r6zCLs
https://youtu.be/e4xK7r6zCLs
https://youtu.be/e4xK7r6zCLs


Výcvik zaměřený na zvyšování 
připravenosti policistů pro psychicky
a komunikačně náročné situace 
pomocí virtuální reality

Jan HRDLIČKA
3dsence

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WIFI: Kampus / heslo: Hybernska



PŘEDSTAVENÍ

• Výcvik zaměřený na zvyšování připravenosti policistů pro psychicky a 
komunikačně náročné situace pomocí virtuální reality

• Partneři: Národní ústav duševního zdraví, Leiden University, 3dsense, 
Policie ČR, Policie NL 

• E-learning a aplikace ve VR pro trénink sdělení závažné zprávy
• Úkolem ve virtuální realitě je sdělit avatarovi-matce, že její syn byl 

dnes nalezen mrtev



INTERDISCIPLINARITA

• Psychologie (kognitivní psychologie, krizová intervence)
• Počítačová věda (grafika, herní principy)
• Filmová/divadelní režie
• Drobně i další (lékařství, design, architektura)



PŘINOS SHUV

• Obecně: Možnost trénování ve VR (standardizace, replikace, multi 
jazyková aplikace, hodnocení schopností a tréninku)

• Schopnost přípravy scénáře aplikace (divadelní a filmová věda, 
počítačová věda, psychologie, krizoví interventi, expert na 
komunikaci v medicíně)

• Schopnost technická realizace – Motion Capture, 3D grafika, 
programování



KAM AŽ DÁL

• Kdekoliv je emočně náročná komunikace:
• Medicína
• Armáda
• HR
• Státní správa
• Velvyslanectví/konzuláty
• Tlumočení





PŘEDSTAVENÍ

• Expoziční vzdělávací nástroje Paměti národa pro 21. století
• Partneři: Post Bellum, 3dsense, FF UK
• Síť moderních expozic věnovaných 20. století skrze interaktivní 

vyprávění pamětníků



INTERDISCIPLINARITA

• Architektura, light design, sound design, animace, scénář, režie, 
kamera, střih, grafický design

• Muzeologie
• Programování, systémová integrace



PŘINOS SHUV

• Zde je „průmyslovým partnerem“ Post Bellum
• U takto přelomové a unikátní expozice musí úzce spolupracovat 

obsahová a technická složka – neustálá výroba prototypů, 
testování, upravování.

• Přínosem je zde expozice samotná. Hlavně ale její princip – možnost 
snadné úpravy pro jiné prostory i jazyky. 



KAM AŽ DÁL

• Jakékoliv komplexní a moderní expozice využívající digitálního 
průvodce jako klíčovou část komunikace mezi návštěvníkem a 
expozicí.





DISKUSE

SHUV V PRŮMYSLU
Matúš ŠUCHA
člen předsednictva TA ČR

Marcel KRAUS
odborník na výzvy a příležitosti 21. století

Martina BĚŤÁKOVÁ
RIS3 manažerka Zlínského kraje a členka dozorčí rady 
Zlínského kreativního klastru

David ČERNÝ
Ústav státu a práva AV ČR

Jan HRDLIČKA
CEO 3dsence

WIFI: Kampus / heslo: Hybernska



PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU SIGMA 
A 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE ZAMĚŘENÉ 
NA SPOLEČENSKÝ, HUMANITNÍ 
A UMĚLECKÝ VÝZKUM

Matúš ŠUCHA
člen předsednictva TA ČR

WIFI: Kampus / heslo: Hybernska



Vize
• urychlit, zjednodušit a zmodernizovat podporu 

aplikovaného výzkumu

• postupně konsolidovat několik současných programů 
TA ČR (ZÉTA, ÉTA, GAMA 2, DELTA 2 
a regionální projekty) do jednoho programu

• umožnit podporu regionům dle jejich inovačního 
potenciálů (zavedení regionálního kofinancování)

Zaměření
• široce zaměřený program s nejnutnějšími parametry 

– tím získává pružnost, variabilitu a efektivitu

• naplňování cílů národních strategií a zároveň pružná 
reakce na aktuální potřeby v době vyhlašování VS

Program 
SIGMA
Rámcový program pro podporu 
aplikovaného výzkumu a inovací



VÝDAJE ZE STÁTNÍHO 
ROZPOČTU

7 140 MIL. KČ
(2023 – 2029)

PRŮMĚRNÁ INTENZITA 
PODPORY

50 – 100 % na projekty
80 % na program

UCHAZEČ
podniky, VO, organizační 

složky státu, územně 
samosprávné celky

Základní
parametry 
programu

VÝDAJE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

7 140 MIL. KČ
(2023 – 2029)

PRŮMĚRNÁ INTENZITA PODPORY
50 – 100 % na projekty

80 % na program

UCHAZEČI
podniky, VO, organizační 

složky státu, územně 
samosprávné celky



DÍLČÍ CÍLE PROGRAMU SIGMA
DC1 - AKTIVITY TZV. PŘEDAPLIKAČNÍHO VÝZKUMU
Definice cíle: Zefektivnit transfer poznatků a výsledků výzkumu a vývoje z výzkumných organizací do praxe a urychlit tvorbu 
nových inovativních výrobků a služeb.

DC2 – ZAČÍNAJÍCÍ VÝZKUMNÍCI/CE A VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ V PROJEKTECH APLIKOVANÉHO 
VÝZKUMU
Definice cíle: Zvýšit zapojení začínajících výzkumnic/ků a vyrovnávat příležitosti pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného 
výzkumu.

DC3 – PODPORA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU SPOLEČENSKÝCH VĚD, HUMANITNÍCH VĚD A UMĚNÍ (SHUV)
Definice cíle: Zvýšit inovační potenciál a efektivitu výzkumu SHUV

DC4 – MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Definice cíle: Zvýšit počet výsledků aplikovaného výzkumu vzniklých v rámci projektů mezinárodní spolupráce a rozšířit počet 
spoluprací mezi tuzemskými a zahraničními podniky a výzkumnými organizacemi.

DC5 – PRŮŘEZOVÁ PODPORA
Definice cíle: Posílit podporu nových příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu a inovací 
• řešení aktuálních potřeb VaVaI• dlouhodobé výzkumné záměry• posílení regionálních inovačních ekosystémů• systémová opatření (RRI, high risk projekty, multioborovost,....)



Předběžný 
harmonogram 
veřejných soutěží 
SIGMA 

VÝHLED NA 2022 A 2023*

Dílčí 
cíl Veřejná soutěž Termín

DC4 První výzva Seal of Excellence - EIC Accelerator Pilot 2020 30. září 2022

DC3 Podpora inovačního potenciálu společenských věd, 
humanitních věd a umění (SHUV) říjen 2022

DC4 Možná druhá výzva  Seal of Excellence - EIC Accelerator  2022/2023

DC2 Začínající výzkumníci/výzkumnice únor 2023

DC4 COFUND - QUANT-ERA (quantové technologie) únor 2023

DC4 COFUND - M-ERA (materiály) březen 2023

DC4 Mezinárodní spolupráce (bilaterál) květen 2023

DC4 COFUND - CHIST-ERA (ICT) září 2023

DC1 Tzv. předaplikační výzkum listopad 2023

DC5
Možná Řešení aktuálních potřeb VaVaI - GeoInfoStrategie -
MV

prosinec 2023

* může dojít k přesunu termínů v rámci vyhlášení VS



AKTUÁLNĚ 
PŘIPRAVOVANÉ 
VYHLÁŠENÍ V SIGMA



Podpora inovačního potenciálu 
společenských věd, humanitních 
věd a umění (SHUV)

ALOKACE:

MAX. PODPORA:

MAX. INTENZITA:

DÉLKA PROJEKTŮ:

HLAVNÍ UCHAZEČ

/DALŠÍ ÚČASTNÍK:

500 mil. Kč

12 mil. Kč / projekt

80 %

12 – 42 měsíců

podnik nebo výzkumná organizace

PŘEDBĚŽNÉ PARAMETRY:

VYHLÁŠENÍ:

SOUTĚŽNÍ LHŮTA:

APLIKAČNÍ GARANT:

AG = PODNIK:

ZAHÁJENÍ NEJDŘÍVE:

26. října 2022

27. října – 14. prosince 2022 (48 dní)

ANO (interní nebo externí)

vždy interní

červen 2023

SIGMA – DC3



DC3 - Zaměření VS SHUV
Odolnost společnosti

1.Informační a datová gramotnost, společenské souvislosti při zavádění nových technologií
2.Odolnost společnosti vůči dezinformacím, mechanismy zvyšování důvěry občanů v demokratickou společnost
3.Předpoklady a nástroje zvyšování odolnosti české ekonomiky
4.Způsoby identifikace a nástroje předcházení budoucím celospolečenským hrozbám
5.Cirkulární ekonomika - celospolečenské souvislosti

Vzdělávání a uplatnění
2.Digitální vzdělávání
3.Otevření IT oborů ženám
4.Nové metody vzdělávání ve STEM oborech na všech stupních škol
5.Předpoklady pro podnikání – v každém věku, v každém čase

Udržitelnost
2.Inovativní řešení dle Koncepce Smart Cities
3.Bioekonomika
4.Progresivní design
5.Environmentální stopa – nové komunikační a osvětové nástroje
6.Environmentální a ekonomická udržitelnost domácností, energetická chudoba
7.Adaptace na změnu klimatu ve společenských souvislostech



DC3 - Změny VS DC3 oproti 5. VS ÉTA
Nové zaměření VS - 3 témata:

○ Odolnost společnosti
○ Vzdělávání a uplatnění
○ Udržitelnost

Rozdělení výsledků na hlavní a vedlejší:
○ hlavní: Fprum; Fuzit; Gprot; Gfunk; Hkonc; Hneleg; Nlec; Nmap; Npam; NmetC; 

NmetA; NmetS; P; R; Zpolop;  Ztech
○ vedlejší: A; B; C; D; E; J; M; S; W; O

Otevřený přístup u vybraných výsledků:
○ Nmap; Npam; NmetC; NmetA; NmetS; J

Povinné přílohy k výsledkům:
○ P, NmetS, NmetC, NmetA

Připravujeme nová hodnoticí kritéria





Prostor pro dotazy

WIFI: Kampus / heslo: Hybernska







Děkujeme za pozornost a srdečně Vás zveme prezenčně či online na

Ozvěny Dne TA ČR v regionech

9. 11.
Ozvěny Dne TA ČR: 
OLOMOUC
Novinky a inovace
v medicíně

16. 11.
Ozvěny Dne TA ČR: 
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Přeshraniční spolupráce, 
společenská odpovědnost 
a životní prostředí

23. 11.
Ozvěny Dne TA ČR: 
LIBEREC
Využití mladých talentů 
a rozvoj spin-offů




