
 

 

V Praze dne 16. září 2016 

 
Připomínky předsednictva AVO k činnosti TA ČR  
Připomínky členů předsednictva jsou shrnuty do jednotlivých okruhů.  
 
Oponenti projektů 
Většinou stále chápáni jako slabé místo. Kvalita oponentů se po prováděných výběrových řízeních 

(s ohledem na vzdělání, zkušenosti a činnosti) sice v jisté míře zlepšila, nicméně bude potřeba věnovat 

tomu stálou pozornost. K mnohým oponentským posudkům jsou stále výhrady. 

 Úroveň některých oponentů projektů stále není dobrá. Někteří nerespektují pravidla pro 

hodnocení, rovněž se rozchází slovní a bodové hodnocení. Např. by velmi pomohlo, kdyby u 

hodnocení jednotlivých kritérií byla kolonka, do které by oponent musel napsat, proč snižoval 

bodové hodnocení a o kolik bodů snížil (zvýšení transparentnosti). 

 Vyhodnocovat průběžně i připomínky zpravodajů k oponentům, zda oponenta ponechat 

v databázi, nebo zda ho vyloučit pro nekompetentnost či podjatost. V úvahu připadají i jiné 

možnosti, např. doporučení pro oponenta, aby se napříště pečlivěji věnoval jednotlivým kritériím 

a hodnotil to, co dané kritérium postihuje. 

 I když se v TA ČR při hodnocení jednotlivých programů zřídka vyskytují oponenti, kteří  dávají 

projektu plný počet bodů, mělo by se s těmi, kteří dávají projektu vysoké hodnocení, i když jsou v 

popisu projektu hrubé chyby, vést vytýkací řízení. Posoudit i přidělované body ze strany 

oponenta, kdy jinak „štědrý“ oponent dá určitému projektu velmi nízké bodové ohodnocení. 

(Takoví oponenti mohou být buď nekvalifikovaní, nebo podjatí, obojí je neslučitelné s prací 

oponenta). 

 Častý rozdíl při přístupu k hodnocení u oponenta z akademické sféry a mimoakademické sféry.  

 TA ČR má jako jediný z poskytovatelů dotace zpracovány “Pokyny pro hodnotitele”, které jsou po 

několika změnách na velmi dobré úrovni. Zde by se mohli poučit i další poskytovatelé, 

samozřejmě s úpravou na vlastní podmínky. 

 

Požadavky na návrhy projektů 

 Předkladatelé projektů stanoví podíl mezi AV a EV, tak, aby dosáhli maximální míru podpory. Ve 

většině případů se snaží činnosti v projektu typu EV přeřazovat do skupiny AV. Oponentům a 

zpravodajům se pak velmi obtížně stanovuje, ke které kategorii činnost projektu patří. Určitě by 

pomohlo, kdyby v přihlášce projektu bylo jednoznačně uvedeno, do které kategorie konkrétní 

daná činnost patří a kdo jí bude provádět (zlepšit popis této činnosti)- povinné kolonky! 

 Jednoznačně a kategoricky vyžadovat znalost řešené problematiky a srovnání navrhovaného 

technického řešení se současným stavem techniky. V mnoha projektech se jedná o zavedení 

„nové technologie a nového výrobku“, který je však v ČR a ve světě již znám, ale předkladatel se 

chce dostat na stejnou úroveň a zvýšit si konkurenceschopnost. Musí být však jednoznačně 



 

 

prokázáno, že jeho navrhované řešení je nové a lepší. 

 Pokud jde o uplatnitelnost výsledků, v návrhu projektu by měla být obsažena jednoznačná 

strategie a marketingové řešení uplatnění výsledků řešení projektu.  

 

Příprava na hodnocení veřejné soutěže 

 Semináře jsou rozhodně přínosem. Na druhé straně členové expertních hodnotících komisí a 

odborných panelů mají bohaté zkušenosti s hodnocením projektů a mohli by TA ČR předávat své 

připomínky a dosud získané poznatky např. formou dotazníku. 

 

Administrace a organizace veřejné soutěže 

 Současný stav administrace soutěží i hodnocení návrhů je na velmi dobré úrovni včetně vlastního 

SW zajištění. Spíše problém s časovou následností hodnocení např. periodických zpráv, kdy se již 

mnohokrát stalo, že TAČR v říjnu hodnotí zprávu za uplynulý rok a za dva měsíce řešitel 

předkládá zprávu další. Oponentura má za cíl také usměrnit řešení na další rok, a když se takto 

hodnotí, to dost dobře nejde. 

 Připomínky našich řešitelů se týkají také formulářů: 

- Chybí možnost průběžného tisku dílčích částí návrhů projektů.  

- Limity počtu znaků v jednotlivých částech návrhů nejsou adekvátní potřebě rozsahu 

informace, která má být sdělena (např. Představení projektu, apod.).  

- Ve formulářích nefunguje typ písma (kurzíva, aj.  - např. latinské biologické názvy se mají psát 

vždy kurzívou), nejde zvětšovat jednotlivá okna, nelze prohlížet text jako celek (potřebné 

zejména v případě oken s větším počtem znaků). 

 

Realizace projektů 

 Zpravodaj projektu, nebo vybraný oponent by měl jako mentor doprovázet schválený projekt po 

celou dobu řešení až k závěrečné oponentuře, pokud nenavrhne zastavení řešení projektu z 

různých kvalifikovaných důvodů. 

 Řešitel projektu předkládá v posledním roce řešení projektu roční zprávu o řešení. Měl by ale 

předkládat rovněž zprávu o řešení projektu za celé období – tzn. shrnující dokument, který by 

jasně deklaroval splnění dílčích cílů a dosažení konečného výsledku řešení projektu. 

 U programů, které jsou zaměřeny na podporu aplikovaného výzkumu s hmotnými výstupy s 

realizací do 3 let od ukončení řešení, velice přísně dodržovat tuto jedinečnou zásadu a 

nepřipustit její obcházení, nebo udělování výjimek, či povolení “změkčení” výstupů na papírovou 

formu, publikace, metodiky, nebo formální užitné vzory či patenty. 

 Doba řešení by měla být 2 – 3 roky, delší doba řešení a následné časově náročné převedení do 

praxe není únosné, ztrácí se konkurenceschopnost → nicméně v úvahu je třeba vzít i oborovou 

rozdílnost. 



 

 

 Ze strany TA ČR je rovněž nezbytná kontrola plnění stanovených cílů a milníků projektu na místě 

samém, v souladu se Smlouvou; ze zjištěných nedostatků vyvozovat závěry. Je to sice logisticky 

náročnější než pořádání oponentních řízení v sídle TAČ, na druhou stranu se i zaměstnanci TAČR 

vzdělají a poznají reálné provozy firem.  

       

Podpora VaV (včetně TA ČR) - celkově 

 Bylo by vhodné sladit podmínky veřejných soutěží včetně podávání n ávrhů projektů u různých 

poskytovatelů podpory aplikovaného výzkumu (MPO – TRIO, TAČR – Epsilon, API (CzechInvest) – 

Aplikace), a to nejen při jejich vypisování a hodnocení, ale i při realizací, posuzování uznatelných 

nákladů, vykazování nákladů atd. Ve firmách jak řešitelé, tak ekonomové (účetní) musí mít stále 

na zřeteli, jaká pravidla platí v tom či onom programu, přestože se pro firmu stále jedná o 

projekty VaV. S uvedeným sblížením postupů se ztotožnil i ministr Bělobrádek na valném 

shromáždění AVO 26. dubna 2016 v Praze.   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


