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K výsledkům mezinárodního auditu vědy, výzkumu a inovací v ČR 

13. října 2011 byly na konferenci „České fórum pro 
výzkum, vývoj a inovace 2011“ pořádané MŠMT předsta-
veny nejdůležitější výsledky mezinárodního auditu vědy, 
výzkumu a inovací v ČR1  který na objednávku MŠMT pro-
vedlo od května 2010 do října 2011 mezinárodní konsorci-
um Technopolis. Jedná se o komplexní a podrobnou analý-
zu situace ve vědní politice ČR – zřejmě nejdůkladnější, 
jaká v ČR byla vypracována. Závěrečná zpráva má 8 částí, 
s rozsahem téměř 1000 stran.  

 Hlavními problémy české vědy a výzkumu jsou podle 
auditu podfinancování, nízká úroveň spolupráce 
s průmyslem, a především špatná vědní politika. Ta je 
reprezentována škodlivým systémem hodnocení výsledků, 
přílišnou centralizací, netransparentností rozhodnutí, ab-
sencí důvěry vědců a výzkumníků v práci centrálních orgá-
nů a špatnou personální politikou. Chybí mezinárodní 
strategie, slabá je ochrana autorských práv.  

Navzdory poplašným zprávám a dehonestujícím názo-
rům, které byly v nedávné minulosti šířeny z kruhů tzv. 
reformátorů, ze zprávy nikterak nevyplývá, že by hlavním 
problémem české vědy byl její slabý výkon. Česká věda 
jako celek ve srovnání s vědou ve srovnatelně vel-
kých  evropských zemích nedopadla nijak špatně. Její vý-
kon je v kvalitě a počtu vědeckých publikací významně 
lepší než u jiných transformujících se ekonomik. Ve sledo-
vaném období  20052009 lze zaznamenat významný ná-
růst počtu publikací (3. nejvyšší po Estonsku a Maďarsku). 
Relativní nárůst impaktu za období 20052009 byl dokon-
ce nejvyšší z celé skupiny srovnávaných států. To lze vy-
světlit výrazným růstem financí investovaných do vědy; 
v období 19952009 stouply na 4násobek. Zároveň ale 
česká věda nedosahuje úrovně EU15. To lze vysvětlit tím, 
že podíl investic do vědy a výzkumu stále ještě nedosahuje 
ani průměru EU27, natož EU15.  Zpráva proto doporu-
čuje zvýšit státní investice do vědy do r. 2020 směrem 
k průměru EU27, tedy na 1 % HDP (2 % HDP celkem). 
To nebude možné bez zvýšení podílu průmyslu a firem na 
financování výzkumu, který je zatím v ČR menší, než 
v rozvinutých zemích – např. podíl průmyslu na financová-
ní VaV vysokých škol je jenom 0,7 %, tedy pouze desetina 
průměru EU27, zatímco, státní podpora soukromého výzku-
mu v ČR je neobvykle velká, až 20 % z vládních výdajů na 
VaV celkem. 

Oproti rozvinutým zemím v ČR existuje nezvykle vyso-
ké účelové financování vysokých škol a výzkumných ústavů 
(v některých případech až 60 %), což potenciálně vede 
k nestabilitě institucí. Podle doporučení auditu je nutné 
zvýšit podíl institucionálního financování. Institucionální 
finance je možné alokovat na základě evaluací, nikoliv 
však na roční bázi, jako je tomu nyní, a nikoliv na základě 
pouhého sečtení bodů. Podíl účelového financování insti-
tucí by se určitě neměl dále zvyšovat.  

Audit konstatoval malé zastoupení (jen asi 10 %) 
zahraničních vědců v českých výzkumných týmech, přičemž 
polovina je ze Slovenska, a dále i nízký podíl žen ve vědec-
kých kolektivech. Výzkumné skupiny jsou oproti srovnáva-
ným zemím menší, což je patrně zapříčiněno tím, že národ-
ní agentury v ČR podporují častěji malé projekty.  

Audit zcela odmítnul současný český způsob hodnoce-
ní výsledků výzkumu, vývoje a inovací založený na součtu 
počtu bodů přidělených za vytvořené publikace, patenty, 
prototypy, software. Systém, mezi vědci známý jako 
„kafemlejnek“, byl díky své mechaničnosti často kritizo-
ván, m. j. i o. s. Fórum „Věda žije!“. Jak je z předběžné 
zprávy auditu již rok známo, jde o škodlivý a účel neplnící 
experiment. Měl by se zrušit a místo něj zavést peer-review 
hodnocení, obvyklé ve vyspělých zemích. 

Problémem v české vědní politice je i ztráta důvěry 
v důležité instituce. Vědci a výzkumníci nevěří vládním 
orgánům ani vládním úředníkům. Je to způsobeno příliš-
nou centralizací, netransparentností a „odosobněním“ 
klíčových rozhodnutí, což bylo reformou z roku 2008 ještě 
posíleno. Úřady a politici podceňují potřebu konsenzu. 
Vědní politika trpí netransparentním obsazováním důleži-
tých postů, především častými a politicky motivovanými 
personálními změnami. Zde se negativně projevuje neexis-
tence zákona o státní službě. Doporučení zní: uvedený 
zákon co nejdříve přijmout, státní úřady odpolitizovat 
a personálně a odborně stabilizovat. Je potřeba zabezpečit 
odbornou úroveň úředníků, zavést strategii jejich školení 
atd. Obnovení důvěry a zavedení poctivých principů je 
podle Technopolisu pro rozvoj vědy v ČR podmínka sine 
qua non.   

Dalším slabým místem vědní politiky v ČR je Rada 
pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Její postavení vypadá 
v mezinárodním srovnání velmi nezvykle. RVVI plní úkoly 
jakéhosi ministerstva vědy.  Nejen že přebírá roli nadříze-
ného orgánu ve vztahu k AV ČR, TA ČR a GA ČR, ale též 
pokrývá strategické dlouhodobé plánování, monitoring, 
hodnocení a rozpočtová rozhodnutí. Ve stále větší míře 
přebírá úlohu výkonného orgánu – rozhoduje o institucio-
nálním financování a zároveň posiluje svou roli 
i ve financování účelovém, přičemž role poskytovatelů 
v systému upadá. Špatné je, že členy RVVI jsou výzkumníci 
a vědci, kteří na jedné straně profesionálně dělají vědu, 
výzkum nebo inovace, a na druhé jaksi „ve volném čase“, 
vědu řídí, přičemž hodnotí výsledky a zároveň přidělují 
peníze. To je nadlidský úkol a při reformě v roce 2008 byla 
RVVI pověřena takovým množstvím úkolů, že je jen těžko 
může splnit. Doporučení Technopolisu je předefinovat roli 
RVVI a zaměřit ji na diskusi o strategických a rámcových 
záměrech vědní politiky. V systému řízení je třeba posílit 
roli různých jiných státních aktérů (GA ČR, TA ČR, 
AV ČR), podpořit jejich kreativitu a strategickou inteligen-
ci a posílit kapacity ministerstev. 
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Obsahem 5. části závěrečné zprávy je spolupráce 
akademické sféry s průmyslem. Konstatuje se zde, že úro-
veň spolupráce vědy s průmyslem je v ČR malá, dokonce 
menší než v některých jiných transformujících se ekonomi-
kách. A to i navzdory existence „high-tech“ průmyslových 
podniků na jedné straně a „excellent research institutes“ 
na straně druhé. Je známo, že existuje určitá spolupráce 
vědců s malými a středními podniky, ale s velkými podniky 
téměř žádná. Podle předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše 
v ČR neexistuje větší chemický podnik, který by měl zájem 
o spolupráci se základním výzkumem. 

Jako příčiny tohoto stavu byly rozpoznány: vzájemná 
nedůvěra, velký počet malých výzkumných kolektivů a vel-
ký počet „mikrofirem“ do 10 zaměstnanců (jedni i druzí 
mají slabší ambice spolupracovat). Výzkumná základna 
nadnárodních firem je mimo ČR. Národní politiky na pod-
poru spolupráce neexistují nebo jsou slabě implementova-
né, přičemž jsou často hodnoceny jak průmyslem, tak aka-
demickou sférou jako špatné. „Zkraty“ v politice se proje-
vují např. tím, že operační programy podporují spolupráci 
pouze nepřímo, např. budováním infrastruktur, přičemž 
není podporována Praha, ačkoliv disponuje největší kon-
centrací veřejných výzkumných kapacit. Zcela chybí pod-
pora personální mobility mezi vědou a průmyslem a též 
školící programy zaměřené na vzájemnou spolupráci.  

Technopolis doporučil celou řadu opatření, například 
programy podpory společných projektů, společných publi-
kací, výměnných stáží, navrhuje zvýšit účast zahraničních 
expertů a podpořit návrat českých odborníků se zahranič-
ními zkušenostmi. V oblasti spolupráce průmyslu s vyso-
kými školami Technopolis doporučuje podpořit účast ex-

pertů z průmyslu ve výuce, zavést průmyslově orientované 
Ph.D. programy, podpořit vypracování dizertačních 
a diplomových prací na pracovištích v průmyslu a pod 
vedením odborníků z průmyslu a zavést pro studenty moti-
vační stipendia financovaná průmyslem. Zde je vhodné 
připomenout, že MŠMT plánuje spolupráci VŠ s průmys-
lem posílit úplně jinak – a to přímou účastí podnikatelů 
ve správních radách vysokých škol a v jejich řízení. Tento 
nápad MŠMT prosazuje v novém vysokoškolském zákoně 
velmi usilovně a přes odpor akademické veřejnosti. 

Zde bychom výčet různých zjištění a doporučení Tech-
nopolisu mohli ukončit. Zbývá však otázka, jaký bude osud 
závěrů Auditu. Důvodů ke skepsi by se našlo dost: 
„kafemlejnek“ mele dál, zákonem o státní službě se vláda 
nezabývá, o způsobu výběru kandidátů do nové RVVI se 
nevede otevřená diskuze a institucionální podpora pro 
AV ČR a vysoké školy má dále klesat…  

Jaroslav Kupčík, Jan Borovička,  
Martin Krummholz  a Zbyšek Mošna 
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