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Výzkum a inovace. Spojenci, či rivalové? 

 

diskuse pořádaná o. s. Fórum Věda žije! 6. října 2010 

 

Diskuse se zaměřila na otázky, které byly vyvolány konfliktními vztahy mezi klíčovými stakeholdery 
národního inovačního systému. Zatímco ve vyspělejších zemích je všeobecně akceptována 
nezbytnost propojení jednotlivých segmentů VaVaI (při zachování jejich specifických charakteristik), 
v ČR dochází i kvůli vyvolaným rozpočtovým přesunům k vyhrocování stanovisek. Otázky formulované 
pro diskusní rámec nemohl panel vyřešit, nicméně se pokusil porovnat jejich alternativní vnímání 
v pojetí klíčových domácích zájmových skupin a zahraničních zkušeností. V podkladech diskuse byly 
použity i závěry průběžné zprávy mezinárodního auditu VaVaI publikované na konci září 2010.   

1) Definice inovací je kontextově specifická. Každý člen panelu prezentoval svoje pojetí, kde se 
odrážela dlouhodobě trvající pnutí v případě domácích aktérů. Příspěvky zahraničních účastníků 
panelu upozorňovaly, že tato napětí jsou běžnou součástí vývoje agendy politiky VaVaI (a její veřejné 
diskuse) a mění se v čase. Tendence na národní i nadnárodní úrovni je však jednoznačně 
k propojování všech složek inovačního systému. Vedle tradičního důrazu na technické a průmyslové 
inovace je nutno věnovat pozornost inovační kapacitě služeb a netechnickým inovacím.   

2) V České republice představuje problém nejasnost vymezení jednotlivých segmentů výzkumu, 
vývoje a inovací. Část subjektů zdůrazňuje svébytnost ne-podnikatelského výzkumu (v tradičním pojetí 
tzv. základního) a staví ho do konfliktu s úlohou a způsobem podpory inovací, které odkazují do 
podnikové sféry (včetně souvisejících výdajů). Další část subjektů spíše zdůrazňuje význam aplikací 
výsledků výzkumných aktivit, nevidí výraznější hranice mezi jednotlivými typy výzkumu, zdůrazňuje 
potřebu jejich prolínání, význam žádného ze segmentů však nelze snižovat na úkor druhého. 
Efektivnost inovačních aktivit vyžaduje odpovídající rozvoj všech jejich klíčových částí. Opakovaně 
byla zdůrazněna potřeba spolupráce, hledání společných zájmových oblastí mezi různými složkami 
inovačního systému.  

3) Mezi znalostní náročností průmyslové produkce a jejím odvětvovým zaměřením na straně jedné a 
oborovým zaměřením znalostní produkce na straně druhé existuje v ČR výrazný nesoulad. 
Významnou otázkou je proto, zda a která strana se má přizpůsobovat ke zmírnění nebo odstranění 
tohoto nesouladu. Takovéto přizpůsobení však panelisté nepožadovali. Zahraniční příklady 
z ekonomicky a znalostně rozvinutějších zemí ukazují, že partnerem pro znalostně náročnou produkci 
jsou především znalostně založená odvětví. Jejich výraznější rozvoj zvýší i znalostní náročnost 
inovační poptávky a tím také výdaje na výzkum a vývoj (včetně výdajů podnikového sektoru).  Rozvoj 
nových odvětví/oborů by neměl probíhat s omezením podpory odvětví stávajících (s výjimkou těch 
aktivit, které neodpovídají kvalitativním nárokům). 

4) Jediným kritériem pro rozhodování o poskytnutí veřejné podpory musí být kvalita (excelence), a to 
bez ohledu na typ inovačních aktivit a jejich výstupů. K prosazení a uplatnění tohoto kritéria musí mít 
spravování veřejné podpory VaVaI odpovídající odbornou úroveň. Opakovaně byl zdůrazněn problém 



chybějící dlouhodobější koncepce oborového zaměření VaVaI aktivit v ČR (absence strategického 
řízení) v návaznosti na analýzu zdrojů konkurenceschopnosti české ekonomiky. Omezené zdroje 
v kombinaci se širokým záběrem podporovaného oborového zaměření a absencí kvalitativního kritéria 
způsobují, že perspektivní inovační aktivity nejsou odpovídajícím způsobem zvýhodněny, podpora je 
rozmělněná, a tím neefektivní. Velká část zdrojů je vynakládána na inovační aktivity s průměrnou až 
podprůměrnou kvalitativní úrovní, bez odpovídající evaluace výsledků a dopadů.  

5) Zahraniční panelisté zdůrazňovali, že inovační aktivity jsou nezbytně spojeny s rizikem a podpůrné 
programy by měly pro tuto rizikovost vytvořit odpovídající prostor. Ten by však měl být podmíněn 
ověřitelnými předpoklady řešitelů. Hodnocení výkonnosti inovačních aktérů pro poskytování 
dlouhodobé podpory musí být multikriteriální a vedle tradičních typů inovačních výstupů a jejich 
ekonomických efektů by mělo zahrnout i další ukazatele – vzdělávání, spolupráci s průmyslem, 
mezinárodní spolupráci ad. 

6) Opakovaně byl zdůrazněn význam kvality zprostředkujících struktur pro úspěšnost technologického 
transferu, zejména při přetrvávající bariéře mezi producenty znalostí (technologií) a jejich uživateli. 
Tato podpora by měla být komplexní a začínat od vzniku specializovaných výukových programů. 
Spíše než vytváření nových (institucionálních) struktur bylo upřednostněno zlepšení fungování 
stávajících mechanismů. Je ovšem otázka, zda je taková představa skutečně průchodná. 
Zprostředkující mechanismy (resp. jejich klíčové složky) jsou v ČR  vytvořeny, ale jejich efektivnost je 
nízká.  

Doporučení vyplývající z diskuse: 

1) Rozdíly mezi jednotlivými segmenty systému VaVaI a jejich interakce je nutno považovat za 
přínosné. Respektování jejich specifik je však nezbytné (ve financování i evaluaci výsledků). 

2) Rozdíly mezi zaměřením znalostní nabídky a inovační poptávky jsou v dynamické ekonomice 
nevyhnutelné. Vzniklou nerovnováhu však nelze řešit na úkor znalostně náročnějších aktivit výzkumu 
a vývoje v akademických sektorech. 

3) Přidělování prostředků veřejné podpory musí striktně respektovat kvalitativní nároky všech typů 
inovačních aktivit podle přístupů používaných ve vyspělých zemích s rozvinutou evaluační kapacitou a 
kulturou.  

4) Významnou podpůrnou roli při rozvoji vztahů mezi segmenty VaVaI sehrávají zprostředkující 
mechanismy, jejichž efektivnost je však v ČR nízká. 

5) Část zdrojů veřejné podpory inovačních aktivit by měla být vynakládána na realizaci perspektivních 
oborů z hlediska jejich přínosu pro dlouhodobou konkurenceschopnost. Tato podpora vyžaduje 
odpovídající úroveň strategického řízení. 

 

        Doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. 
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Členové diskusního panelu „Výzkum a inovace. Spojenci, či rivalové?“:  

dr. Martin Bunček, ředitel výzkumu a vývoje GENERI BIOTECH s. r. o. 

dr. Frank Cunningham, ředitel odboru monitoringu a evaluací DG INFSO 

doc. Anna Kadeřábková, ředitelka výzkumu CES Praha (moderátorka panelu) 

doc. Jiří Krechl, ředitel odboru podpory výzkumu a vývoje CzechInvest 

dr. Hannes Leo, mezinárodní expert politiky VVI a rozvoje ICT, Vídeň  

prof. Vladimír Mařík, vedoucí katedry kybernetiky FEL ČVUT 

ing. Petr Šebo, Biotechnologický ústav a Mikrobiologický ústav AV ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi finančně podpořila Nadace Open Society Fund Praha. 
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