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Zkrácená studie 

Cíle projektu a přínosy projektu 

 
- Analyzovat dosavadní systém podpory výzkumu mezinárodních vztahů a 

zahraniční politiky (ZP/MV) 
- Analyzovat systém podpory výzkumu ZP/MV po reformě Výzkumu, vývoje a 

inovací navrhnout možnosti celkové koncepce a obsahového zaměření výzkumu 
(jaké mají být dlouhodobé cíle výzkumu a jaké si klade ambice? Jakým skupinám 
či kategoriím výzkumných témat má náležet prvořadá pozornost /průběžná nebo 
přechodná/, jaké patří k okrajovým a jaké předmětem výzkumu být nemají?) 

- Popsat přínos výzkumu z hlediska výsledků (jaké typy výstupů může výzkum 
zajistit a jakou mohou mít operativně-praktickou, akademickou a politickou 
využitelnost? Podle jakých kritérií lze výstupy hodnotit?)  

- analyzovat možnosti „zapuštění“ výzkumu do systému podpory vědy, výzkumu a 
inovací v ČR /v jeho podobě po probíhající reformě/. Jakým způsobem bude 
výzkum moci být navázán na specializované agentury a nově definované programy 
účelové podpory? Lze realizovat podobné napojení na dalších úrovních /krajské, 
místní, evropské/? Jaké jsou perspektivy spolupráce v mezinárodním /globálním/ 
měřítku?)  

- Sestavit seznam aktuálních a potenciálních zdrojů financování a další podpory 
(kde a jak lze navázat konkrétní vztahy a získat prostředky od institucí zmíněných 
v předchozím bodě pro institucionální i účelovou podporu výzkumu? Kdo a jakou 
formou může o takovéto prostředky žádat?)  

- Doporučit varianty fungování výzkumu po organizační stránce (je-li vhodné 
výzkum institucionalizovat, do jaké míry? Lze-li vytvořit dlouhodobou výzkumnou 
platformu, na jakých principech má fungovat? Jaké typy institucí mají být do 
organizace výzkumu zapojeny /akademické, nevládní, think-tanky, státní správa 
apod./? Jak má být výzkum zajištěn po stránce specializovaných akcí /sympózia, 
konference, workshopy, neformální setkání/ a případně s jakou periodicitou?  

- Rozebrat možnosti interakce výzkumu se zahraničněpolitickou praxí v ČR 
(specificky ve vztahu k činnosti Ministerstva zahraničních věcí).  



 

Analýza dosavadního systému podpory výzkumu ZP/MV 
Úvod 

Dosavadní způsob podpory výzkumu na vládní i resortní úrovni procházel v minulosti 
řadou změn, přesto však v základních obrysech funguje podobně již řadu let. V první fázi 
tedy byl důkladně zanalyzován dosavadní způsob podpory výzkumu ZP/MV, včetně 
vyhodnocení jeho tematického zaměření, dopadu, relevance a použitelnosti pro činnost 
zadavatele, analýza se zaměřila na zmapování celkové struktury řešitelů vědeckých grantů 
hlavních poskytovatelů (MZV, GAČR, GAAV). Rovněž byla sledována metodologie 
řešení grantů a způsob jejich přijímání na úrovni zadavatelů. První fáze tedy byla 
zaměřena na „inventuru“ podpory výzkumu na poli ZP/MV a na způsob využití této 
podpory. Připomínáme, že do přehledu jsou zahrnuti pouze poskytovatelé „účelových“ 
prostředků, prostředky institucionální nebyly zohledňovány.   

Kromě státem přímo podporovaného výzkumu bylo nutné zaměřit se také na analýzu 
propojení výzkumu na další zdroje – zahraniční granty, evropské fondy, zahraniční 
nadace, zahraniční think-tanky, soukromé zdroje atd. Cílem této analýzy byla identifikace 
základních problémů a přínosů, které se pojí se získáváním prostředků mimo přímou státní 
podporu výzkumu. 

 

Analýza prostředků podpory 

 Institucionální podpora 

Nejstálejší a objemově největší podpora plyne z institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací,1 která je však zákonem omezena 
právě na zákonem definované výzkumné organizace a veřejné vysoké školy.2  

 

V České republice je jedinou výzkumnou organizací, jejíž primární činností je výzkum 
mezinárodních vztahů a zahraniční politiky, Ústav mezinárodních vztahů v.v.i.. Jako 
univerzitní pracoviště je výzkumnou organizací také Mezinárodní politologický ústav 
Masarykovy univerzity v Brně a potenciální možnost provádění výzkumu ZP/MV existuje 
rovněž v rámci Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Institucionální podpora je rovněž 
poskytována veřejným vysokým školám3, zde z ní mohou čerpat buď katedry či ústavy 
zaměřené na mezinárodní vztahy a evropská studia (např. v rámci FSV UK, FSS MU, 

                                                            
1 Podle zákona č. 130/2009 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve 
znění pozdějších předpisů, na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí 
dosažených výsledků. Příjemcem může být pouze organizace, tj. právnická osoba, popř. organizační složka státu 
nebo organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, která splňuje vymezení výzkumné 
organizace stanovené v § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb., (dále jen „zákon č. 130/202 Sb.“), a zároveň v článku 2.2 
písm. d) a 3.1.1. Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). 
2Podpora je poskytována pouze institucím splňujícím definici výzkumné organizace podle § 2 odst. 2 písm. d) 
Zákona 110 / 2009 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen Zákon 110 / 2009 Sb.) 
s tím, že bude použita na primární činnosti výzkumných organizací  neekonomického charakteru. 
3 Možnosti poskytnutí institucionální podpory pro veřejné výzkumné školy se řídí zákonem 110 / 2009 Sb. 



VŠE), nebo se na ZP/MV částečně zaměřují v rámci politologických či 
(mezinárodně)právních oborů (např. v rámci ZČU Plzeň či UP Olomouc).4 Institucionální 
prostředky jsou (mj.) vynakládány na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace,5 tj. institucionální podpora je vynakládána s cílem umožnit samu existenci, 
dlouhodobou kultivaci a rozvoj výzkumných organizací. V oblasti ZP/MV míří 
institucionální podpora pouze na rozvoj základního výzkumu, jehož bezprostřední 
využití pro oblast státní správy není primárně přepokládáno.6 Navíc, konkrétní 
zaměření výzkumu je věcí priorit daných institucí a výzkumníků, ovlivnění ze strany 
MZV může být pouze velice nepřímé, pokud vůbec nějaké. Je však nutné zdůraznit, že 
bez rozsáhlé podpory základního výzkumu a dlouhodobého rozvoje výzkumných 
organizací prostřednictvím institucionální podpory by dokonce i ve velice 
krátkodobém horizontu začal celý výzkum radikálně upadat (zcela lapidárně řečeno 
– odborníci na ZP/MV by museli hledat jiné uplatnění). Je proto nanejvýš doporučení 
hodné, aby MZV i poté, co v lednu 2011 přestane být poskytovatelem institucionální 
podpory, důsledně sledovalo situaci v oblasti poskytování institucionální podpory a 
v rámci možností se pokoušelo formulovat své pozice v závislosti na aktuálním vývoji a 
tyto pozice komunikovat zejm. prostřednictvím připomínkových řízení ke státnímu 
rozpočtu, metodikám hodnocení výzkumných organizací či se aktivně stavělo 
k případným dalším reformám systému podpory výzkumu, vývoje a inovací. 

 Dílčí závěr 

a) bezprostřední a přímá užitelnost institucionální podpory pro účely státní správy je 
v naprosté většině mizivá, přesto je institucionální podpora v oblasti ZP/MV zcela 
klíčová pro existenci tohoto výzkumu jako takového;  

b) institucionální podpora je omezena na úzký počet příjemců (ovšem odborníci na 
ZP/MV ze skupiny příjemců „institucionální podpory“ jsou často zároveň aktivními členy 
think-tanků a podobných organizací);  

c) MZV již nyní disponuje jen velice omezenými prostředky, jak ovlivňovat podobu 
využití institucionální podpory a po roce 2011 jeho role ještě klesne.  Přesto by MZV 
mělo nadále sledovat a pokoušet se ovlivňovat způsoby poskytování institucionální 
podpory.  

 

 Účelová podpora 

Aplikovaný výzkum v oblasti ZP/MV spíše vzniká z prostředků účelová podpory 
(ÚP) (ÚP jsou však poskytovány i na základní výzkum – prostřednictvím GAČR). Objem 
vynaložených ÚP je sice nižší, ale její využitelnost potenciálně vyšší, je poskytována 
širšímu spektru příjemců a především – až do roku 2011 – MZV mělo bezprostřední 
vliv na podstatný díl poskytnuté podpory, která směřovala do oblasti výzkumu 
ZP/MV. 
                                                            
4 K tomu je nutné dodat, že značná část komunity odborníků na MV/ZP rovněž i pedagogicky působí na 
veřejných či soukromých (např. MUP, CEVRO, VŠMVV) vysokých školách a lze říci, že i v rámci 
pedagogického působení je nepřímo kultivován odborný prostor věnující se MV/ZP. 
 
5 § 3, odst. 3, písm. a) Zákona 110 / 2009 Sb. 
6 Dle § 2, odst. 1, Zákona 110 /2009 Sb. se základním výzkumem rozumí „teoretická nebo experimentální práce 
prováděná zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných 
skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi“. 



Zdaleka největším poskytovatelem účelových prostředků (ÚP) bylo v letech 2006  - 
2009 MŠMT (pokud by došlo k vyčerpání všech prostředků MZV, pak by s 33 602 tis. Kč 
bylo největším poskytovatelem právě MZV. Nedostatečné čerpání (viz příloha – tabulka č. 
1) prostředků bylo částečně vyváženo prodloužením možnosti poskytovat ÚP i v roce 
2011, ve výši 7 200 tis. Kč). Pro strukturu podpory výzkumu ZP/MV je však podstatné, že 
zatímco MŠMT vydalo prostředky na podporu třech velkých projektů, v jejichž rámci bylo 
pro léta 2006 – 2007 připraveno pro tři příjemce cca 12 mil. Kč, resp. 14,5 mil. Kč, resp. 
15,8 mil. Kč, podpora ze strany MZV a GAČR byla distribuována daleko širšímu 
počtu příjemců (18 v případě GAČR a 81 v případě MZV /údaj zahrnuje i rok 2005/). Pro 
budoucí strukturu podpory výzkumu je však závažné zejména to, že MŠMT již projekty 
podobného typu do budoucna vypisovat nebude, MZV bude účelovými prostředky 
disponovat již jen v roce 2011 a GAAV skončila se svou podporou již v roce 2009. Z toho 
vyplývá dramatický pokles účelových prostředků vynaložených na podporu výzkumu 
ZP/MV po roce po roce 2011, a to na 22,92 % z celkové výše ÚP za posledních pět let, 
tj. pouze na podporu ze strany GAČR. Přitom podpora projektům ZP/MV od grantové 
agentury není nikterak zaručena, vzhledem k tomu, že o ÚP soupeří ještě další vědní 
discipliny ze „společného“ oboru politické vědy a právo (viz níže).  

Naše analýza přitom dále ilustruje, že ostatní poskytovatelé či zdroje finanční podpory 
nebudou ani zdaleka schopny tento výpadek nahradit. Mezi další zdroje lze počítat 
poskytovatele z dalších resortů a zahraniční nadace a granty (zejména evropské). 
Soukromé zdroje jsou zatím v prostředí výzkumu ZP/MV zcela zanedbatelné, pokud 
dochází k podpoře, pak jde o podporu jednorázových akcí (konferencí, seminářů), nikoli 
podpory výzkumu. Je však v zájmu MZV přispívat k nejen k rozšíření sítě kontaktů 
mezi zástupci akademické, odborné a diplomatické sféry, ale rovněž mezi odborníky 
a zástupci významných firem s mezinárodním přesahem.  

Z resortních poskytovatelů ÚP bylo v uplynulých letech kromě MZV a MŠMT nejblíže 
Ministerstvo vnitra (dále MV), a to prostřednictvím Programu bezpečnostního výzkumu. 
MV do roku 2008. Ministerstvo vnitra (dále „MV“) jako poskytovatel státní podpory ve 
výzkumu a vývoji zajišťovalo a koordinovalo do roku 2008 podporu pouze pro potřeby 
resortu. Ze 29 projektů s celkovou podporou cca 201 mil. Kč se přímo problematiky 
ZP/MV nedotýkal žádný, dva projekty (prevence zneužívání neziskového sektoru pro 
účely financování terorismu a tvorba nových metod v oblasti odhalování financování 
terorismu), řešené v letech 2006 – 2008 (resp, 2007 – 2008) se problematiky ZP/MV 
týkají okrajově a obdržely podporu 1 500 tis. resp. 1 786 tis. Kč.7 Problematika 
mezinárodního terorismu a organizovaného zločinu je součástí i Programu bezpečnostního 
výzkumu ČR 2010 – 2015, kde je alokováno celkem 2,39 mld. Kč prostředků pro veřejnou 
podporu. Vzhledem k velice specifické a technické povaze tohoto typu výzkumu ani 
zde není možné předpokládat zapojení odborníků na ZP/MV a pokud ano, pak spíše 
pouze pro zpracování dílčích částí větších projektů, v žádném případě však nikoli tak, aby 
došlo k náhradě za výpadky v podpoře výzkumu výše zmíněných poskytovatelů. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV) podpořilo v rámci Národního programu 
výzkumu (NPV) Moderní společnost a její proměny v letech 2004 – 2009 dva projekty 
s užší vazbou na problematiku ZP/MV „Političtí aktéři v procesu evropeizace a 
internacionalizace politického prostoru ČR“ (2004-2009)8 a Politicko-právní 
                                                            
7 Příjemci byli VŠE a Ivan Gabal – Analysis and Consulting. Více viz Program VD – Program bezpečnostního 
výzkumu (2006 – 2010). On-line: http://www.isVVI.cz/programmeDetail.do_rowId=VD). 
8 První projekt byl zpracováván „tradičním“ pracovišti zaměřeném na MV/ZP, a to na Katedře mezinárodních 
vztahů a evropských studií FSS MU, druhý byl zpracováván v rámci Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a 
Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. 



institucionální rámec České republiky a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie 
(2004 – 2007) s podporou 3 825 tis. Kč resp. 9 287 tis. Kč. Od roku 2005 MPSV 
vypisovalo pouze soutěže na projekty pro potřebu státu (formou veřejných zakázek), 
v nichž témata ani okrajově příbuzná ZP/MV nefigurovala.  Ostatní resorty výzkum 
ZP/MV ani jemu vzdáleně podobný nepodporovaly vůbec9.  

 „Evropské“ zdroje 

Podpora výzkumu z evropských zdrojů byla v minulosti realizována zejména 
prostřednictvím rámcových programů FP 6 a FP 7. Příjemci této podpory byly pouze 
výzkumné organizace nebo vysokoškolská pracoviště a pouze v jednom případě byla 
česká organizace koordinátorem (a tím i iniciátorem, Sociologický ústav AV ČR) 
projektu. Ve většině případů šlo o grant střední až menší velikosti a české instituce hrají 
roli člena konsorcia projektu zahraničního partnera. Prostředky alokované pro české 
subjekty se pohybovaly od 100 do 200 tis. eur na projekty trvající tři až čtyři roky. 
V oblasti výzkumu ZP/MV tedy existuje prostor pro zvýšení aktivity českých 
subjektů. Na druhé straně však získávání tohoto typu podpory trpí obrovskou 
administrativní zátěží pro potenciální příjemce, mizivé šance pro jiná, než etablovaná 
výzkumná či vysokoškolská pracoviště, nízká úspěšnost žadatelů – ve srovnání 
s časovými, personálními a často i finančními náklady na sestavení grantového návrhu – a 
dosavadní nízká nezkušenost s projekty tohoto typu činila v minulých letech z evropské 
podpory výzkumu v oblasti ZP/MV nepříliš atraktivní potenciální zdroj podpory. 
Pochopitelně existují další dílčí projekty mezinárodního – a nejčastěji evropského 
charakteru – které mohou přispívat ke tvorbě dílčích analýz. Zde šlo například o zdroje 
z jednotlivých evropských institucí (zejm. EK a EP) či jde o projekty vycházející ze 
zapojení do již existujících odborných sítí (např. network CONNEX či TEPSA). Těchto 
možností se nabízí skutečně celá řada, ovšem jejich přínos pro obecnou podporu 
výzkumu v dané oblasti je mizivý, jde o dílčí projekty a analýzy, policy papery a 
setkávání v rámci workshopů a seminářů, které jsou z podobných zdrojů financovány. 
Význam těchto aktivit pak spočívá spíše v networkingu, sdílení zkušeností, diskusi a 
prezentaci svých výstupů na širších fórech.  

 Jiné zahraniční a domácí zdroje 

Financování výzkumu mezinárodních vztahů a zahraniční politiky z oblasti jiných 
zahraničních veřejných či soukromých zdrojů je v ČR spíše okrajovou záležitostí. 
Výše finančních prostředků je velmi variabilní a pohybuje se v řádech tisíců až 
desetitisíců eur ročně. Mezi nejčastější poskytovatele patří německé nadace (Konrad 
Adenauer Stiftung, Friedrich Ebert Stiftung, Heinrich Böll Stiftung apod., Mezinárodní 
visegrádský fond a dále velvyslanectví či kulturní centra jiných států v ČR (USA, Polsko, 
Německo, Francie). Z těchto zdrojů je nejčastěji podporováno pořádání odborných 
seminářů, přednášek, mezinárodních setkání a konferencí, publikační činnost a samotné 
praktické fungování think tanků. Tematicky se jedná o velmi rozdílné projekty, jež 
korespondují s odlišnými cíly a přístupy jednotlivých think tanků. Většina projektů je 
v rámci tohoto zdroje financování přijímána na základě dlouhodobějších kontaktů mezi 
poskytovateli a příjemci, v převážné většině se nejedná o institucionální výzvy, ale o 
synergii cílů poskytovatelů s žadateli. Většina projektů probíhá v těsné spolupráci 
s poskytovateli a v podobném duchu probíhá i vyhodnocování. I zde nejde přednostně o 

                                                            
9 Zde ovšem řešení grantu narazilo na informační bariéru u Ministerstva obrany, které bylo ochotno po řadě 
urgencí pouze sdělit, že „nic v tomto ohledu nepodporuje“. 



podporu výzkumu, ovšem je pravdou, že zejména think tanky jsou na této podpoře 
do velké míry závislé a svou činnost odvozují právě od těchto zdrojů.  

 

Dílčí závěr 

Propad poskytování ÚP na podporu výzkumu ZP/MV na necelou čtvrtinu předchozí 
výše, k němuž dojde v souvislosti s reformou podpory VVI, nebude přinejmenším 
v krátkodobém horizontu možné nahradit z jiných zdrojů. O to více bude nutné 
soustředit se na komunikaci s TAČR a GAČR, jakožto instituce pro výkon podpory 
výzkumu prostřednictvím ÚP. Rovněž bude nutné zamyslet se nad efektivnějším a 
lepším využíváním evropských zdrojů  

Následná analýza tematického zaměření výzkumu ZP/MV za uplynulých 5 let, způsobu 
přijímání a vyhodnocování projektů přinesla následující zjištění: 

Po obsahové a tematické stránce na úrovni poskytovatelů nedocházelo ke koordinaci 
či ke snaze o synergii, podpora výzkumu pomocí účelových prostředků ZP/MV byla 
roztříštěná. 

Co se týká přímo vědeckých projektů MZV, zde byly identifikovány následující 
problémy: 

1) neexistence jasnějšího jednotícího, strategického cíle či zadání pro tvorbu analýz 
(podobného např. nyní zpracovávanému konceptu meziresortního průřezového 
„bezpečnostního výzkumu“);  

2) neexistence jasné hranice mezi základním a aplikovaným výzkumem 

3) Jednoznačným negativním faktorem byla neexistence průřezových strategických a 
dlouhodobých výzkumných strategií či plánů výzkumu. 

4) Problematická rovněž byla určitá netransparentnost a nečitelnost vstupů ze strany 
institucí či jednotlivců mimo MZV, které mohly navrhovat vlastní témata, jež byla 
schvalována. 

5) Z řady důvodů byla využitelnost a využívanost výsledků výzkumu v rámci MZV 
mizivá. 

6) nedostatek kvalitního a objektivního hodnocení (což se dle RVVI týká většiny 
resortů).  

Oproti tomu v oblasti základního výzkumu (GAČR) došlo k vítanému posunu 
k objektivizaci a zkvalitnění hodnocení. 

GAČR v letech 2006-2010 grantově podpořil 18 projektů z oblasti mezinárodních 
vztahů. Projekty věnované ZP/MV činily v těchto letech zhruba čtvrtinu výše 
podpory GAČR pro výzkum v oblasti Politické a právní vědy. 

 

  

Stav výzkumu ZP/MV po reformě VVI 



Důvody, cíle a prostředky reformy VVI 

V uplynulých dvou letech probíhala intenzivní diskuse a příprava rozsáhlé reformy 
podpory VVI. Navrhovaná reforma10 byla cílem bezpočtu silně kritických reakcí ze 
strany některých segmentů výzkumné obce v ČR, přesto vláda ČR v březnu 2008 
schválila základní principy reformy a o rok později byl schválen zákon 110 / 2009 Sb., 
kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a 
vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Přesto, že budoucnost 
podpory výzkumu zaznívala i v průběhu předvolební kampaně v roce 2009 a ozývaly se 
hlasy, že může dojít ke změně právě prováděné reformy, žádné konkrétní kroky 
naznačující změnu směru reformy nebyly dosud navrženy a ani nedochází k relevantní 
diskusi. Z tohoto důvodu následující závěry vycházejí ze stávajícího stavu po 
provedené reformě a nezabývá se alternativními koncepcemi, o nichž bylo v průběhu 
prací na reformě uvažováno. Zároveň nebylo cílem následující část polemizovat 
s provedenou reformou, naopak, cílem bylo pokusit se ji charakterizovat a nalézt možnosti 
zapuštění výzkumu ZP/MV v novém prostředí. 

Dle východisek reformy systému VVI byl stávající systém podpory velmi složitý, 
administrativně náročný pro všechny účastníky (resorty i výzkumníky), jednotlivé 
způsoby jejího poskytování se k sobě čím dále více blíží a rozdíly byly formálně 
právní a nikoliv věcné (např. mezi projekty a výzkumnými záměry). Systém státní 
(veřejné) podpory výzkumu a vývoje stagnoval, jeho nedostatky opakovaně nebyly 
řešeny. Mezi nedostatky patřila zejména enormní roztříštěnost podpory jak na úrovni 
rozpočtových kapitol, tak na úrovni projektů. Příliš vysoký podíl výzkumných 
pracovníků zároveň získával finanční prostředky z výzkumných záměrů a současně z cca 
5 500 každoročně řešených grantů a z projektů celkem stovky národních výzkumných 
programů. Průvodními jevy byly zvýšená administrativa přípravy návrhů, jejich 
hodnocení, málo času na vlastní výzkumnou práci u výzkumníků a na koncepční práci na 
resortech a řada duplicit. Systém již selhával, rostlo nečerpání prostředků na VVI a jejich 
pozdní uvolňování (na řešení projektů daného roku až v prosinci atd.). Systém 
pocházející z devadesátých let není přizpůsoben členství ČR v EU, vedle řady jiných 
negativních důsledků je příčinou omezených možností přístupu ke zdrojům EU a zapojení 
do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Celý systém státní podpory výzkumu a 
vývoje je postaven na specifických znalostech několika pracovníků státní správy, s 
personální obměnou a snižováním jejich počtu selhává, resp. u některých resortů již 
zkolaboval. Vše je komplikováno velmi nízkou přitažlivostí profesní kariéry ve státní 
správě pro nadprůměrné absolventy vysokých škol11. 

V úsilí o nápravu tohoto stavu sáhla Vláda ČR k některým poměrně razantním krokům, 
které zásadně ovlivní i poskytování podpory výzkumu ZP/MV. V souladu s cíli výzkumu 
se naše analýza se opět zaměřila pouze na změny v poskytování účelových prostředků pro 
podporu aplikovaného výzkumu (neboť v poskytování účelových prostředků v oblasti 
základního výzkumu, tj. GAČR, k zásadním změnám nedochází). Zatímco v dosavadním 
systému jednotlivé resorty spravovaly své vlastní prostředky na poskytování účelové 
podpory, nově bude pro celý VVI (s výjimkou čtyř průřezových oblastí VVI a tří 

                                                            
10 Viz Východiska Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, On-line: 
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=331234 
 
11 Východiska  Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR  projednaná na 229. zasedání Rady pro výzkum 
a vývoj dne 11. ledna 2008, s. 6 – 7.  



odvětvových oblastí VVI) veřejné soutěže zajišťovány dvěma agenturami – 
Grantovou agenturou ČR pro oblast základního výzkumu a Technologickou 
agenturou ČR pro oblast aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Jednotlivé resorty 
budou odpovědné za rozvoj odvětví a na ně navazující přípravu programů 
aplikovaného výzkumu a vývoje tak, aby skutečně zajišťovaly potřeby VVI pro daná 
odvětví. Návrh programu budou stejně jako doposud všechny resorty předkládat vládě 
s povinným stanoviskem Rady a nově i TAČR ke schválení. Realizace vládou 
schváleného programu, tj. vlastní veřejná zakázka či soutěž, jejich kontrola v průběhu 
řešení atd. a administrativa s tím spojená bude zajištěna v jedné agentuře – TAČR. Ta 
bude rovněž hodnotit plnění cílů programů a dosažené výsledky a informovat o nich Radu 
a resort, který návrh programu vládě předložil.12 Co se týká prostředků na veřejné 
zakázky, ty budou rovněž realizovány prostřednictvím TAČR, reforma se tím chce bránit 
stavu, kdy veřejné zakázky ve VVI suplovaly práci ministerstev, výsledkem byly zprávy, 
podklady pro práci resortů, metodiky atd., které nebyly výsledky výzkumu a vývoje.   

Důsledky reformy pro výzkum ZP/MV 
Pro systém podpory výzkumu ZP/MV vyplývají z reformy poskytování účelových 
prostředků dva důsledky.  

 
1) přímá podpora pomocí účelových prostředků klesne zhruba na 22 % objemu 

podpory před provedením reformy. Z logiky reformy je zřejmé, že tento propad 
bude možné nahradit pouze prostředky z TAČR (více viz níže).  

2) po roce 2011 MZV přijde o dlouhodobě a každoročně garantované miliony Kč 
na podporu výzkumu (veřejné soutěže na zpracování vědeckých projektů 
z oblasti mezinárodních vztahů). Reforma se tudíž nedotýká pouze příjemců 
podpory, ale i MZV jako poskytovatele a hlavně také jako uživatele výsledků 
výzkumu. Proto se následující část zaměří více na otázku fungování TAČR, 
jakožto hlavního potenciálního poskytovatele účelové podpory. 

 
TAČR – nový poskytovatel účelové podpory 

TAČR je zaměřena na podporu aplikovaného výzkumu. Dle zákona 130 / 2009 Sb. se 
aplikovaným výzkumem rozumí teoretická a experimentální práce zaměřená na získání 
nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, 
postupů nebo služeb.13 TAČR bude po všech stránkách administrovat a hodnotit 
výzkumné programy i jednotlivé veřejné soutěže a programy pro potřeby státní 
správy v podobě veřejných zakázek. Za přípravu programů navazující na koncepci 
rozvoje daného odvětví však ponese odpovědnost příslušný resort. MZV se tedy musí 
připravit na to, že bude potřeba vypracovat komplexní koncepci rozvoje celého 
odvětví a na ni pak navázat i program VVI, který navíc bude muset velice specificky 
stanovit cíle tak, aby bylo možné jednoznačně vyhodnotit plnění programů14.  

Ze třech dosud navržených programů je ve stádiu výzev k podávání návrhů pouze program 
ALFA, v jehož rámci se ovšem nepočítá s výzkumem zaměřeným na ZP/MV. Oproti 
tomu programy BETA a OMEGA jsou stále ve stádiu příprav (říjen 2010), přičemž 
právě tyto dva programy by měly být základním zdrojem financování aplikovaného 
výzkumu ZP/MV z prostředků státního rozpočtu ČR.  

                                                            
12 Reforma výzkumu, vývoje a inovací v ČR. RVVI (2008), s. 3. 
13 Písm. a) a b), odst. 1. Zákona 130 / 2009 Sb. 
14 Takto jednoznačně o vytváření programů hovoří Reforma výzkumu, vývoje a inovací v ČR (RVVI, 2008), s. 33 
– 34. 



Program BETA 

Zejména program BETA (předpokládané trvání programu je 2012 – 2016, tj. 5 let) je 
otevřen konkrétním požadavkům a potřebám MZV, neboť tento program je 
koncipován jako program pro potřeby výzkumu státní správy. Program bude realizován 
zadáním jednotlivých veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji na základě požadavků 
příslušných odborných garantů. Jediným uživatelem výsledků výzkumu realizovaného 
v rámci Programu bude stát, tj. příslušný orgán státní správy, který své výzkumné 
potřeby požaduje realizovat. 

Zaměření programu vychází z konkrétně definovaných potřeb a požadavků státní správy 
v různých oborech činnosti. 

Při definování potřeb a podoby Programu BETA ze strany MZV se však bude nutné 
vyrovnat se se značnými úskalími.  

1) RVVI i TAČR budou při vyhodnocování návrhů programů dbát na to, aby 
byly eliminovány činnosti, které nemají povahu výzkumu, tj. postupy bez 
využití řádné výzkumné metodiky, formulace hypotéz a jejich kritického 
zkoumání. RVVI rovněž bude porovnávat předkládané náměty s předchozími 
aktivitami v dané oblasti a ve snaze zamezit opakovanému zadávání stejných 
témat.  

2) RVVI i TAČR budou klást silný důraz na to, aby výsledky výzkumu a jejich 
dopad na výkon státní správy byly jednoznačně měřitelné a vyhodnotitelné.15 
Toto úskalí je ještě zvýrazněno skutečností, že výzkumné požadavky MZV by 
měly navazovat na „koncepci rozvoje daného odvětví“16, tj. zahraniční politiky. 
Vytvoření podobné koncepce je sice zakotveno i ve vládním prohlášení vlády P. 
Nečase, ovšem práce na tomto dokumentu jsou zcela na počátku. Proto je nutné se 
již s předstihem důkladně zamýšlet nad dlouhodobou strategií výzkumných 
potřeb MZV, aby vůbec návrh části programu BETA věnovaný potřebám 
MZV byl reflektován.  

3) pro účely uznání výsledků VVI v systému RIV se již nebudou započítávat jako 
výsledky aplikovaného výzkumu výsledky typu J, B, C, D, tj. článek, odborná 
kniha, kapitola v odborné knize a příspěvek ve sborníku. Toto jsou přitom 
nejčastější (či spíše jediné) výsledky výzkumu ZP/MV, které byly do RIVu 
vykazovány. Toto bude pro výzkum ZP/MV obzvláště obtížné, neboť z programu 
BETA mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně 
předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků: 

 

 H: 
o výsledky promítnuté do právních předpisů a norem 
o výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele 
o výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních 

dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy 

                                                            
15Reforma výzkumu, vývoje a inovací v ČR (RVVI, 2008), s. 34.  
16 Tamtéž. 



 

 F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor 
 G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek 
 N – certifikovaná metodika, specializovaná mapa s odborným obsahem 
 R – software 
 P – patent 
 Z – poloprovoz, ověřená technologie17 

Je zjevné, že takto nastavený katalog neskýtá příliš prostoru pro vykazování 
výsledků společenskovědního výzkumu obecně, a výzkumu ZP/MV konkrétně. 
Pokusy o zpětné zařazení výsledků typu J, B, C, D selhaly s poukazem, že jde pouze o 
výsledky základního výzkumu. V oblasti výzkumu ZP/MV je možné reálně očekávat 
vykazování pouze výsledků H a N, ostatní výsledky budou zcela jistě okrajové, budou-
li vůbec vykazovány. I výsledky typu H a N je ovšem obtížné realizovat jako výsledky 
sociovědního výzkumu. Závažnost tohoto problému vysvítá zejména ve chvíli, kdy si 
uvědomíme, že bez vykazování uznatelných výsledků není možné uzavírat a hodnotit 
probíhající programy, tj. výzkumu bez výsledků není vůbec možné výzkum realizovat. 
Výsledky typu H a N bude možné uplatňovat pouze ve velice úzké součinnosti 
s MZV, neboť předpokládají přímé vyústění v praxi ministerstva. V tomto ohledu je 
nanejvýš doporučeníhodné rovněž usilovat o zařazení výsledku typu V (výzkumná 
zpráva) do katalogu uznatelných výsledků aplikovaného výzkumu, neboť i 
navzdory technické náročnosti zpracování „Výzkumné zprávy“, která (mj.) musí 
podléhat utajení a její vytvoření musí být deklarováno na samém počátku podávání 
návrhu projektu18, by zařazení tohoto typu výsledku zásadně rozšířilo portfolio 
uznatelných výsledků a usnadnilo provádění aplikovaného výsledku v oblasti ZP/MV. 

Program OMEGA 

Poskytovatelem programu OMEGA je rovněž TAČR, doba trvání programu se 
předpokládá v letech 2012 až 2017, tj. 6 let, počítá se nejvýše s dvouletými projekty, 
vyhlašovanými prostřednictvím veřejných soutěží. První soutěž by měla být vyhlášena 
již v roce 2011 se zahájením poskytování podpory v roce 2012, následně bude veřejná 
soutěž vyhlašována v letech 2013 a 2015. 

Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných 
společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti 
České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický 
rozvoj společnosti. Úlohou aplikovaného společenskovědního výzkumu je získávat nové 
poznatky využitelné pro systematické řešení identifikovaných potřeb společnosti v 
nejrůznějších oblastech. Jedním z charakteristických rysů aplikovaného 
společenskovědního výzkumu je interdisciplinární přístup, který zahrnuje celé spektrum 
vědeckých disciplin a propojuje vědy humanitní a společenské s vědami o živé a neživé 
přírodě. Cíle programu OMEGA by měly být zcela komplementární k programu Programu 

                                                            
1717 Návrh programu BETA. Pro detailní popis výsledků viz Metodika hodnocení výsledků výzkumných 
organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro roky 2010 a 2011). On-line: 
(http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=566918) 
18 Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou 
pro roky 2010 a 2011). On-line: (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=566918) 
 



aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) vyhlašovaného 
Ministerstvem kultury a oba dva tyto programy budou společně pokrývat celou oblast 
aplikovaného společenskovědního výzkumu reagujícího na potřeby socio-ekonomického 
rozvoje české společnosti. Program OMEGA nebude zahrnovat ani společenskovědní 
přesahy ve specifických oblastech výzkumu a vývoje, které budou v souladu s Reformou 
systému VVIaI řešeny prostřednictvím účelové podpory Ministerstva vnitra ČR a 
Ministerstva obrany ČR. 

ké společnosti. Program OMEGA nebude zahrnovat ani společenskovědní přesahy ve 
specifických oblastech výzkumu a vývoje, které budou v souladu s Reformou systému 
VVIaI řešeny prostřednictvím účelové podpory Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva 
obrany ČR. 

 

 

Specifické cíle a předpokládané tematické okruhy řešené v projektech programu 
OMEGA 

 Zvýšení počtu výsledků společenskovědního výzkumu úspěšně aplikovatelných a 
aplikovatelných v praxi. 

 Zefektivnění nástrojů pro sledování probíhajících sociálně-ekonomických změn ve 
společnosti. 

 Získání nových poznatků a podkladů pro koncepční, metodickou a rozhodovací 
činnost v sociálně-ekonomických oblastech života společnosti.  

 Modernizace a zvýšení účinnosti veřejné politiky v kontextu realizace společných 
politik EU. 

 Zlepšení a posílení pozice České republiky v EU, v rámci evropského integračního 
procesu; zvýšení konkurenceschopnosti České republiky na evropské i celosvětové 
úrovni. 

 Zvýšení globální konkurenceschopnosti ekonomiky České republiky; omezení 
působení negativních vlivů konkurenčního prostředí a zvýšení účinnosti 
protikonkurenčních opatření. 

 Identifikace a formulace veřejných zájmů České republiky v dlouhodobém horizontu, 
zajištění jejich účinného prosazování. 

 Zefektivnění nástrojů a opatření pro vyvážený rozvoj české společnosti ve všech 
oblastech celospolečenského života. 

 Identifikace strukturálních proměn české společnosti, jejich příčin a důsledků; 
zefektivnění nástrojů pro jejich sledování a snížení působení jejich nepříznivých 
dopadů. 

 Zvýšení úrovně lidského kapitálu a zefektivnění jeho rozvoje 

 Snížení negativního působení sociálně-ekonomického rozvoje společnosti na životní 
prostředí a zajištění udržitelného rozvoje 

 Zdroj: Návrh programu OMEGA 
 



Tento katalog obsahuje přinejmenším dvě témata, která jednoznačně odpovídají povaze 
výzkumu ZP/MV, program OMEGA tak skýtá další významné doplnění zdrojů 
podpory výzkumu ZP/MV. Je však důležité upozornit na to, že příjemci podpory na 
projekt z programu OMEGA mohou být pouze Výzkumné organizace – právnické 
osoby, které splňují zákonnou definici výzkumné organizace (které řeší projekt 
samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky)19. Z toho důvodu se do soutěží 
(samostatně) nebudou moci přihlašovat tradiční příjemci účelové podpory ze strany 
MZV – think tanky. Na celkovou strukturu výzkumu ZP/MV tedy bude mít tento fakt 
citelný dopad.  

 

Dílčí shrnutí 

Cílem reformy bylo zefektivnit VVI, zjednodušit podporu VVI a snížit počet 22 
rozpočtových kapitol, které byly dosud VVI věnovány.  

V dosavadním systému jednotlivé resorty spravovaly své vlastní prostředky na 
poskytování účelové podpory, nově bude pro celý VVI (s výjimkou čtyř průřezových 
oblastí VVI a tří odvětvových oblastí VVI) veřejné soutěže zajišťovány dvěma 
agenturami – GAČR pro oblast základního výzkumu a TAČR pro oblast 
aplikovaného výzkumu. Jednotlivé resorty budou odpovědné za rozvoj odvětví a na 
ně navazující přípravu programů aplikovaného výzkumu a vývoje tak, aby skutečně 
zajišťovaly potřeby VVI pro daná odvětví. 

MZV přijde o dlouhodobě a každoročně garantované miliony Kč na podporu 
výzkumu (veřejné soutěže na zpracování vědeckých projektů z oblasti mezinárodních 
vztahů). 

Přímá podpora pomocí účelových prostředků klesne zhruba na 22 % objemu 
podpory před provedením reformy.  

Tento propad bude možné nahradit pouze prostředky z TAČR 

TAČR je zaměřena na podporu aplikovaného výzkumu a bude po všech stránkách 
administrovat a hodnotit výzkumné programy i jednotlivé veřejné soutěže a 
programy pro potřeby státní správy v podobě veřejných zakázek. 

V nejbližší době bude TAČR poskytovat prostředky v rámci tří programů – ALFA, 
BETA, OMEGA 

Pro účely výzkumu ZP/MV budou relevantní programy BETA a OMEGA 

Zejména program BETA (předpokládané trvání programu je 2012 – 2016, tj. 5 let) je 
otevřen konkrétním požadavkům a potřebám MZV 

Jediným uživatelem výsledků výzkumu realizovaného v rámci Programu bude stát, 
tj. příslušný orgán státní správy, který své výzkumné potřeby požaduje realizovat. 

                                                            
19 Je možné, že bude ještě přijata varianta, kdy příjemci mohou být i podniky – právnické osoby, které 
vykonávají hospodářskou činnost, ovšem pro celkovou strukturu potenciálních příjemců podpory v oblasti 
výzkumu MV/ZP by tato varianta měla minimální dopad. 



Při definování potřeb a podoby Programu BETA ze strany MZV však bude nutné 
vyrovnat se se značnými úskalími.  

MZV musí vypracovat komplexní koncepci rozvoje celého odvětví a na ni pak 
navázat i program VVI 

RVVI i TAČR budou při vyhodnocování návrhů programů dbát na to, aby byly 
eliminovány činnosti, které nemají povahu výzkumu 

RVVI i TAČR budou klást silný důraz na to, aby výsledky výzkumu a jejich dopad 
na výkon státní správy byly jednoznačně měřitelné a vyhodnotitelné 

Pro účely uznání výsledků VVI v systému RIV se již nebudou započítávat jako 
výsledky aplikovaného výzkumu výsledky typu J, B, C, D, tj. článek, odborná kniha, 
kapitola v odborné knize a příspěvek ve sborníku 

Katalog uznatelných výsledků (H, F, G, N, R, P, Z) neskýtá příliš prostoru pro 
vykazování výsledků společenskovědního výzkumu obecně, a výzkumu ZP/MV 
konkrétně 

Výsledky typu H a N bude možné uplatňovat pouze ve velice úzké součinnosti s MZV 

Je nutné usilovat o zařazení výsledku typu V (výzkumná zpráva) do katalogu 
uznatelných výsledků aplikovaného výzkumu 

Je nezbytné se již s předstihem důkladně zamýšlet nad dlouhodobou strategií 
výzkumných potřeb MZV, aby vůbec návrh části programu BETA věnovaný 
potřebám MZV byl reflektován 

Hlavním cílem programu OMEGA je posílení výzkumných aktivit v oblasti 
aplikovaných společenských věd 

Program OMEGA tak skýtá další významné doplnění zdrojů podpory výzkumu 
ZP/MV 

Ovšem příjemci podpory na projekt z programů BETA a OMEGA mohou být pouze 
zákonem definované Výzkumné organizace 

 

 

 



Závěry výzkumu 
Na základě analýzy dosavadního systému podpory výzkumu ZP/MV a jeho podoby po 
provedené reformě lze konstatovat základní silné a slabé stránky výzkumu ZP/MV před a 
po reformě a příležitosti, které reforma skýtá. Na tomto základě rovněž odpovíme na 
otázky položené v cílech výzkumu. 

 

 Silné stránky – před reformou  

- MZV disponovalo vlastními účelovými prostředky na podporu výzkumu, tudíž existoval 
větší prostor pro nakládání s těmito prostředky a to přímo v rámci resortu, který se 
primárně zabývá oblastí ZP/MV 

- Existuje stabilní struktura výzkumných pracovišť a think tanků, zabývajících se 
výzkumem ZP/MV, která skýtá slibný potenciál pro budoucnost tohoto výzkumu. 

- Došlo k vytvoření konkurenčního prostředí v oblasti výzkumu ZP/MV (na nedostatek 
konkurence ve VVI obecně si přitom stěžovala RVVI)  

- V podpoře základního výzkumu (GAČR) existovaly určité širší trendy, zejména 
výzkumu evropské integrace a bezpečnostní politiky, které by mohly poskytnout pevnější 
základ pro pozdější aplikovaný výzkum 

- Postupně došlo k větší objektivizaci při vybírání a hodnocení projektů v rámci GAČR 

- v posledních letech došlo ke zvýšení intenzity komunikace mezi širším spektrem 
výzkumných institucí a think tanků a politickou a diplomatickou sférou 

 

Slabé stránky – před reformou 

-    Tematická roztříštěnost a chybějící strategie výzkumu při poskytování účelových 
prostředků na aplikovaný výzkum (MZV) 

-    Mizivá využívanost a často nízká využitelnost výsledků ze strany MZV 

-    Netransparentnost a nečitelnost vstupů ze strany institucí či jednotlivců mimo 
MZV 

-    Časté poskytování prostředků na základní výzkum (např. edice pramenů, historická                              
teoretická témata a podobně) 

-     Dlouhodobě nízký zájem o sledování výzkumu ZP/MV a o využívání prostředků pro 
podporu výzkumu ze strany MZV, který byl    dán zejména skutečností, že MZV mělo 
každoročně garantované miliony účelových prostředků pro vědecké granty 

- Nedostatek teritoriálně zaměřeného základního výzkumu v rámci GAČR 
- Nedostatek výzkumu zaměřeného na Evropskou integraci a ekonomickou diplomacii 

v rámci podpory aplikovaného výzkumu (MZV) 
- Vzhledem ke své roli poskytovatele se MZV muselo zabývat značným množstvím 

administrativních úkonů a úkolů, na něž nemělo specialisty, to vše na úkor 
strategičtějšího přemýšlení ohledně cílů a záměrů výzkumu 

- V odborných komisích orgánů zabývajících se VVI jsou jen minimálně zastoupeni 



- Hodnotitelé z řad odborníků na politické vědy, a tím méně na ZP/MV 
- Neexistence komunikace a koordinace mezi poskytovateli podpory (tento problém se 

týkal zejm. MZV) 
- Nízká aktivita a úspěšnost českých výzkumných subjektů v soutěžích o evropské 

granty 
- Úzké spektrum zdrojů podpory (v zásadě šlo zejména o institucionální a účelové 

prostředky, ostatní zdroje zůstávají využívány okrajově), téměř neexistující napojení 
na soukromé české či zahraniční zdroje 

 

 Slabé stránky – po reformě 

- v první fázi dojde k radikálnímu propadu objemu poskytované účelové podpory, na 
zhruba 22 % výše za předchozích 5 let. 

- ostatní zdroje podpory nebudou schopny tento propad (přinejmenším ve střednědobém 
horizontu) nahradit 

- tento propad se dotkne zejména organizací typu „think tank“ 

-  ovšem v souvislosti s obecnými úspornými opatřeními, které se dotýkají i univerzit a 
výzkumných organizací bude mít tento propad negativní důsledky pro celou oblast 
výzkumu ZP/MV 

- MZV nebude disponovat vlastními účelovými prostředky 

- značnou část účelové podpory TAČR nebudou moci využívat think tanky, což byli dříve 
tradiční příjemci ÚP z MZV 

- uznatelné výsledky aplikovaného výzkumu již nezahrnují tradiční výstupy sociálních 
věd, tj. články a kapitoly, nově se uznatelné výsledky aplikovaného výzkumu omezují na  
výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů 
nelegislativní povahy a promítnuté do schválených strategických a koncepčních 
dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy, specializovanou metodiku a pokud bude 
snaha MZV úspěšná tak také na výzkumnou zprávu 

 

 

6.4. Silné stránky – po reformě  

-  poskytováním ÚP na aplikovaný výzkum se bude zabývat profesionální agentura, tj. lze 
očekávat větší objektivizaci hodnocení a přijímání projektů, dojde ke snížení 
administrativní zátěže na MZV 

- MZV bude mít prostor (i důvody) ke strategičtějšímu uchopení problematiky výzkumu 
ZP/MV 

- mělo by dojít k aktivnější komunikaci mezi jednotlivými poskytovateli, zejm. mezi 
MZV a TAČR, GAČR a MŠMT, které přebírá od roku 2012 roli poskytovatele 
institucionálních prostředků pro ÚMV. 



- dojde k větší prioritizaci výzkumných témat podporovaných ´účelovými prostředky na 
aplikovaný výzkum, tato témata budou navázána na obecnou strategii české zahraniční 
politiky 

- dojde ke zvýšení využitelnosti a využívanosti výsledků aplikovaného výzkumu (ze dvou 
důvodů – TAČR a RVVI bude přísně hlídat využívání výsledků a za druhé už proto, že, 
zjednodušeně řečeno, MZV bude tvrdě bojovat o prostředky na podporu výzkumu a bude 
tudíž očekávat i větší tlak na jejich přínos z vlastního hlediska) 

- kvůli nutnosti navazovat výsledky VVI přímo na potřeby státní správy (zejm. 
program BETA) bude nadále růst komunikace mezi státní a výzkumnou sférou 

 

Doporučení a očekávání 

 

V úvodu byla definována sada otázek a žádoucích doporučení, které nyní postupně 
v rámci možností odpovíme. 

1. Navržení možnosti celkové koncepce a obsahového zaměření výzkumu (jaké mají 
být dlouhodobé cíle výzkumu a jaké si klade ambice? Jakým skupinám či 
kategoriím výzkumných témat má náležet prvořadá pozornost /průběžná nebo 
přechodná/, jaké patří k okrajovým a jaké předmětem výzkumu být nemají?) 

Tuto otázku je nutné rozdělit do více kategorií. Co se týká základního výzkumu, pak by 
bylo vhodné navázat na již existující výzkumné trendy z minulosti (tj. EU, bezpečnost, 
teritoriální výzkumy, teoretická východiska MV a ZP, ekonomické otázky a MV), 
neboť tento předchozí výzkum již položil určité základy, na nichž je možné stavět. Na 
druhou stranu – principem základního výzkumu je rovněž kreativita a svoboda 
výzkumníků, tzn. není možné svazovat základní výzkum do předem definovaných 
kategorií. Pokud by mělo MZV své priority v základním výzkumu, pak je možné je 
pouze komunikovat neformálně v rámci budované sítě s výzkumníky (viz níže) a 
stejně neformálně konzultovat s GAČR. Z toho důvodu by mělo MZV kontinuálně 
komunikovat a sledovat vývoj na poli základního výzkumu MV/ZP, aby mělo 
informace a představu o stávajících tématech, na nichž je možné navíc později stavět 
i výzkum aplikovaný. Na druhé straně však, díky tomu, že aplikovaný výzkum se 
bude týkat jasně definovaných priorit české zahraniční politiky (viz následující 
oddíl), je vhodné poskytovat prostor i okrajovějším či kriticky (teoreticky) 
zaměřeným tématům základního výzkumu, neboť přílišné navázání základního 
výzkumu na aktuální a politické priority rovněž částečně zamezuje kreativní a 
progresivní povaze základního výzkumu. 
V oblasti aplikovaného výzkumu bude již z formálních i legislativních důvodů navázat 
jednotlivé projekty na existenci koncepce celého odvětví, tj. dlouhodobé cíle 
aplikovaného výzkumu musí vycházet z koncepce české zahraniční politiky. Kvůli její 
neexistenci není možné v tuto chvíli celkovou výzkumnou dlouhodobou strategii 
předjímat, ale je nutné iniciovat podobnou debatu právě v návaznosti na vznik 
tohoto dokumentu (např. v rámci níže navržené neformální „platformy“, viz níže). 
Prvořadá pozornost tedy bude muset náležet tématům definovaným v koncepci české 
zahraniční politiky. 
Díky ztrátě dispozice „vlastních“ účelových prostředků bude ovlivňování tematického 
zaměření výzkumu ze strany MZV podstatně komplikovanější a bude muset vznikat za 



koordinace s TAČR. Je proto doporučeníhodné, aby MZV jednak co nejvíce 
komunikovalo ohledně výzkumných priorit a strategií i s výzkumnou obcí (tj., aby 
byla patrné, že pro danou výzkumnou prioritu jsou vůbec výzkumné kapacity) a 
jednak, aby se pokoušelo nepřímo ovlivňovat i zaměření výzkumů např. 
organizováním kulatých stolů či konferencí, zaměřených na určitá žádoucí témata, 
čímž i bez konkrétních prostředků na podporu výzkumu může alespoň částečně 
docházet k ovlivnění tematického zaměření výzkumné agendy v ČR. 
2. Popsat přínos výzkumu z hlediska výsledků (jaké typy výstupů může výzkum 

zajistit a jakou mohou mít operativně-praktickou, akademickou a politickou 
využitelnost? Podle jakých kritérií lze výstupy hodnotit?)  
Pokud hovoříme o výzkumu podporovaném z veřejných prostředků, pak je opět 

nutné rozlišovat mezi základním a aplikovaným výzkumem. Výsledky základního 
výzkumu (odborné články a odborné monografie) budou nadále sloužit především 
jako komunikační kanály mezi samotnými výzkumníky a odborníky na danou 
problematiku. I tyto výsledky, pokud budou předkládány a konzultovány v rámci 
komunity diplomatů, aktérů a odborníků však mohou mít kreativní a inspirativní 
dopad pro vlastní rozhodování, koncepční i politické uvažování. Oproti tomu 
výsledky aplikovaného výzkumu bude bezpodmínečně nutné přímo převádět do 
praxe, pomocí legislativních opatření, směrnic, koncepcí, popř. pomocí vytvoření 
tajné výzkumné zprávy, pouze pro vnitřní potřebu MZV. Operativně praktickou 
hodnotu může mít krátkodobý, „policy“ orientovaný výzkum, který však nebude 
možné hradit z účelových prostředků, prostředky na tento typ analýz by bylo nutné 
nalézt přímo v rozpočtu MZV, což v období rostoucích úsporných opatření nebude 
snadné. Kritéria hodnocení výstupů lze hodnotit formálně, např. pomocí stávající 
metodiky RVVI, dopadu výzkumu v zahraničí, stupně ovlivnění při vlastním 
rozhodování ve státní správě, dle míry naplnění cílů výzkumu, deklarovaných na 
začátku výzkumu, vlastní hodnocení pochopitelně budou provádět i jednotliví 
poskytovatelé účelové či institucionální podpory. Neformální hodnocení výstupů pak 
tradičně probíhá v rámci tradiční odborné komunikace, posudků, akademických či 
odborných konferencí. K obecnému neformálnímu hodnocení výzkumu by rovněž 
mohlo docházet na půdě níže navržené platformy/rady MV/ZP. 

- analyzovat možnosti „zapuštění“ výzkumu do systému podpory vědy, výzkumu a 
inovací v ČR /v jeho podobě po probíhající reformě/. Jakým způsobem bude 
výzkum moci být navázán na specializované agentury a nově definované programy 
účelové podpory? Lze realizovat podobné napojení na dalších úrovních /krajské, 
místní, evropské/? Jaké jsou perspektivy spolupráce v mezinárodním /globálním/ 
měřítku?)  

Na hlavní otázky již bylo zodpovězeno výše ve vlastní analýze. Navázání výzkumu na 
krajskou úroveň (krajské samosprávy mohou být rovněž poskytovateli prostředků 
podpory výzkumu) se v současnosti jeví jako nereálné, velkou příležitostí však 
nadále zůstává evropská úroveň, jejíž fondy jsou dosud využívány jen okrajově. 
MZV by se tudíž mělo v rámci svých možností zasazovat o zprostředkování 
kontaktů a příležitostí v této oblasti, hlavní díl práce nicméně zůstává na 
výzkumných institucích samých. Sdílení zkušeností a tvorba konsorcií by mohla 
být další náplní níže navržené neformální platformy.  
- Sestavit seznam aktuálních a potenciálních zdrojů financování a další podpory 

(kde a jak lze navázat konkrétní vztahy a získat prostředky od institucí zmíněných 
v předchozím bodě pro institucionální i účelovou podporu výzkumu? Kdo a jakou 
formou může o takovéto prostředky žádat?) 



Potenciální i aktuální zdroje byly detailně popsány výše. Jde o institucionální a 
účelovou podporu, jejíž poskytování se řídí legislativními a dalšími předpisy, tyto 
předpisy rovněž stanovují, jaké agentury a instituce a komu mohou podporu 
poskytovat (viz výše). Pro celkovou strukturu výzkumného prostředí ZP/MV je 
podstatné, že na většinu z tohoto typu podpory nemají nárok tzv. think tanky, tj. 
organizace, které nemají charakter veřejné výzkumné instituce. Oproti předchozímu 
stavu v oblasti účelových prostředků je toto významná změna, s níž se budou muset 
think tanky vyrovnat. Kromě těch zdrojů účelové podpory, které byly identifikovány 
výše, je doporučeníhodné postupně prozkoumávat možnosti zapojení do 
odvětvového obranného aplikovaného VaV, poskytovaného MO a bezpečnostního 
průřezového VaV administrovaného MV (jakkoli bude velice obtížné se v této 
specifické oblasti prosadit).  
- Doporučit varianty fungování výzkumu po organizační stránce (je-li vhodné 

výzkum institucionalizovat, do jaké míry? Lze-li vytvořit dlouhodobou výzkumnou 
platformu, na jakých principech má fungovat? Jaké typy institucí mají být do 
organizace výzkumu zapojeny /akademické, nevládní, think-tanky, státní správa 
apod./? Jak má být výzkum zajištěn po stránce specializovaných akcí /sympózia, 
konference, workshopy, neformální setkání/ a případně s jakou periodicitou?  

„Institucionalizace“ výzkumu není realizovatelná, neboť v oblasti výzkumu je nutné 
zachovávat konkurenční prostředí pro zdravý vývoj celé oblasti. Na druhé straně je 
nanejvýš vhodné vytvořit dlouhodobou platformu, která by se věnovala otázkám 
spjatým s výzkumem ZP/MV. Podobná iniciativa se již objevila v roce 2009, 
v návaznosti na I. sympozium Česká zahraniční politika a její výzkum (jaro 2009), do 
diskusí o této platformě byli zapojeni zástupci akademických institucí (ÚMV, VŠE, 
FSV) i think tanků (PSSI /současný první náměstek MZV Jiří Schneider/), AMO, 
Europeum), včetně zástupců MZV. Bohužel, v určitém bodě tyto diskuse vyzněly do 
ztracena. Je však patrné, že zájem o podobný typ platformy nadále přetrvává. 
Komunikace a diskuse ohledně ZP/MV probíhají na mnoha úrovních, existují kulaté 
stoly se zástupci politických stran, odborníků i pracovníků MZV a lze pozorovat 
dokonce vzestupný trend v této oblasti. Navrhovaná platforma by neměla za cíl 
zastřešovat či koordinovat podobné akce, neboť individuální kreativita jednotlivých 
odborníků či institucí je vždy tím hlavním motorem, přesto by však mohla působit 
jako: 
1) Prostor pro diskusi o výzvách v oblasti výzkumu ZP/MV – mezi příjemci i 

poskytovateli podpory 
2) Prostor pro zkvalitňování „sítě“ a sdílení zkušeností mezi výzkumnými pracovníky 
3) Odborné diskuse o jednotlivých konkrétních oblastech ZP/MV 
4) Odborné diskuse o strategii/koncepci ZP ČR a o strategii výzkumu ZP/MV 
5) Jako zájmová skupina artikulující své zájmy vůči orgánům státní správy, které 

připravují a formulují pravidla výzkumu v ČR (zatímco v jiných výzkumných 
oblastech existují jasně profilované zájmy a skupiny, preference výzkumu MV/ZP 
nebyly nikde komunikovány). Zde navíc může existovat i fundamentální shoda 
mezi MZV a příjemci podpory (výzkumníky) a taková platforma může dodat na 
váze např. při komunikaci s RVVI (a to i při řešení dílčích sporů např. při 
každoročním vyhodnocování výsledků VVI) 

6) Platforma pro organizování pravidelných workshopů a kulatých stolů na výše 
uvedená témata a platforma pro organizování výročního sympozia Česká 
zahraniční politika (což byl jeden z původních záměrů diskuse o případné 
platformě) 



7) Platforma by byla otevřena všem zájemcům o výzkum ZP/MV i o ZP/MV jako 
takovou, z oblasti nevládní, akademické, think tanků, politické, diplomatické státní 
atd. 

8) Bylo by vhodné zamyslet se nad možností, zda by platforma mohla rovněž působit 
jako určitý „trust“ či náhrada za stávající vědeckou radu MZV, jejíž role s ohledem 
na to, že v roce 2012 MZV již nebude poskytovatelem účelové podpory v podstatě 
zanikne. 
 

- Rozebrat možnosti interakce výzkumu se zahraničněpolitickou praxí v ČR 
(specificky ve vztahu k činnosti Ministerstva zahraničních věcí).  

Interakce výzkumu se zahraničněpolitickou praxí probíhá dosud formálně pomocí 
řešení vědeckých grantů (s nízkým dopadem) a neformální komunikací, která může 
mít často větší dopad. Po naběhnutí systému poskytování podpory TAČR namísto 
MZV bude muset docházet k daleko užší komunikaci při převádění výsledků výzkumu 
do praxe. Obecně by však interakci prospělo vytvoření výše navržené neformální 
platformy. 


