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Vážení čtenáři,
toto ãíslo ECHO pfiiná‰í svûdectví o tom, Ïe v posledních mûsících nab˘vá na
intenzitû diskuse o znalostní spoleãnosti a o její „znalostní ekonomice“. Siln˘
impuls k této diskusi vydala Evropská komise tím, Ïe publikovala Zelenou lis-
tinu (Green paper) o evropském v˘zkumu a v˘voji, na kterou
jsme upozorÀovali v minulém ãísle. EK vyz˘vá k celoevrop-
ské diskusi o tom, „jak dál pfii budování Evropského v˘zkum-
ného prostoru (ERA)“. Zelená listina uÏ sama klade základní
otázky v tomto smûru a v dne‰ním ãísle najdete interview
s devíti osobnostmi, které na tyto otázky odpovídají. Odpo-
vûdi vesmûs naznaãují, Ïe i ve zdej‰ím prostfiedí poroste
v˘znam evropského v˘zkumu, a vûfiíme, Ïe jsou dobr˘m
úvodem k vyplnûní rozsáhlého dotazníku o ERA
(http://ec.europa.eu/research/era/consultation-era_en.html). 
V mezidobí byla v rámci nûmeckého pfiedsednictví EU
uspofiádána konference (Brusel 3. 5. 2007; http://scic.
cec.eu.int/streaming/ccab), která se vûnovala smûrnicím
vypracovan˘m v˘borem CREST pro koordinaci rámcového
programu a strukturálních fondÛ s cílem dosáhnout vy‰‰í podpory evropské-
ho v˘zkumu a v˘voje. K systematickému propojování tûchto prostfiedkÛ
vyzval následnû 29. 5. 2007 i poradní v˘bor EURAB. 
O evropském v˘zkumu se nerokovalo jen elektronicky, n˘brÏ i „prezenã-
nû“: M·MT ve spolupráci s Technologick˘m centrem uspofiádalo 30.5. set-
kání ãlenÛ programov˘ch v˘borÛ s národními kontakty pro 7.RP a ostatní-
mi ãleny sítû NINET. Hlavním tématÛm diskuse na setkání je v tomto ãísle
vûnováno samostatné sdûlení.

V ãísle téÏ najdete informaci o tom, Ïe Evropská komise vyhlásila vznik prv-
ních dvou Spoleãn˘ch technologick˘ch iniciativ. Jde o Iniciativu pro inova-
tivní léãiva a Iniciativu pro vestavûné systémy (ARTEMIS). Ani ãesk˘ farma-

ceutick˘ prÛmysl, ani prÛmysl informaãních technologií by
nemûly zÛstat stát stranou, tj. mûly by si vybudovat své
pozice v tûchto iniciativách. 
To, Ïe znalostní spoleãnost zapou‰tí kofieny i v âR není
indikováno jen rostoucí intenzitou diskusí o v˘zkumu
a v˘voji, n˘brÏ zejména generováním nov˘ch zákonn˘ch
úprav související legislativy. Minule jsme upozornili, Ïe
Poslanecká snûmovna schválila 25. 4. 2007 novelizaci
zákona 130/2002 Sb., kter˘ reguluje pouÏití vefiejn˘ch
prostfiedkÛ pro VaV. Nyní mÛÏeme konstatovat, Ïe proces
novelizace dospûl do cíle, neboÈ novela byla schválena 
7. 6. 2007 Senátem âR a 22. 6. 2007 ji podepsal prezident
Václav Klaus. Novela tak fakticky otevírá neb˘vale dobrou
moÏnost kofinancovat úãast ãesk˘ch t˘mÛ v projektech 

7. RP z vefiejn˘ch prostfiedkÛ a ECHO se bude snaÏit - snad uÏ v pfií‰tím
ãísle - pfiinést informace o pravidlech tohoto kofinancování.
ECHO pfiedstavuje téÏ ãasopis ERGO, kter˘ vydává Technologické centrum
AV âR od loÀského listopadu. ERGO je zamûfieno na anal˘zy a trendy
v˘zkumu, technologií a inovací, a proto uÏ nyní chceme upozornit, Ïe ãte-
náfii najdou analytické studie o 7. RP právû v tomto ãasopise.
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Evropská Komise (EK) zahájila 1. kvûtna 2007 na internetu vefiejnou konzultaci o tzv. Green Paper on the European Research Area (ERA) – viz
ECH0 2/2007. Tato konzultace je  zamûfiena na nej‰ir‰í spektrum pracovníkÛ ve v˘zkumu a v˘voji a potrvá do 31. srpna 2007. EK oãekává odpo-
vûdi od v˘zkumn˘ch institucí, vysok˘ch ‰kol, podnikÛ i jednotliv˘ch  pracovníkÛ ve v˘zkumu a v˘voji. V˘sledkÛ vefiejné konzultace vyuÏije EK 
k vytvofiení Akãního plánu pro prohloubení ERA. Plán prohloubení ERA by mûl b˘t pfiedstaven v první polovinû roku 2008. EK doporuãila ãlen-
sk˘m státÛm uspofiádat  vefiejné  konzultace na národní úrovni. M·MT ve spolupráci s Technologick˘m centrem AV âR vede tuto konzultaci ve
dvou rovinách.

ECHO se obrátilo na fiadu osobností, které podstatn˘m zpÛsobem ovlivÀují (ãi ovlivÀovaly)  v˘zkum a v˘voj v âeské republice, se Ïádostí o odpo-
vûdi na nûkolik otázek. Do uzávûrky (20. 6. 2007) jsme dostali odpovûdi od 9 respondentÛ. Vedle publikace odpovûdí na  následujících strán-
kách ECHA budou názory odborníkÛ zahrnuty i do zprávy o prÛbûhu vefiejné konzultace. Druhá rovina probíhá formou dotazníku, rozesíláného
nûkolika skupinám odborné v˘zkumné vefiejnosti. V˘sledky dotazníkového ‰etfiení budou  rovnûÏ zahrnuty do zprávy pro EK.

ECHO poÏádalo vybrané osobnosti  o struãné odpovûdi na tyto ãtyfii  otázky:

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.,
rektor Masarykovy univerzity v Brně

1. 
My‰lenka ERA a její realizace se zdá b˘t vhodnou cestou k zaji‰tûní dostateãného mnoÏství finanãních prostfiedkÛ pro
v˘zkum a také dostateãného mnoÏství pracovníkÛ schopn˘ch tyto prostfiedky efektivnû vyuÏít. Má nepochybnû v˘znam
i pro nezbytnou mobilitu v˘zkumn˘ch pracovníkÛ, pro v˘mûnu dat a informací apod. Nelze ale nevidût také rizika,
z nichÏ hlavní spoãívá v nebezpeãí byrokratizace, která je prÛvodním jevem pfii realizaci mnoha pÛvodnû dobr˘ch kon-
cepcí v EU.

2. 
Vyjmenované oblasti pokr˘vají vût‰inu toho, co mÛÏe b˘t pro rozvoj ERA potfiebné, pokud se ov‰em podafií dosáhnout jejich rozumné reali-
zace. Nepochybnû je napfi. nutn˘ rozvoj infrastruktur svûtové úrovnû, kter˘ je cestou k vynikajícímu v˘zkumu. VyÏaduje to v‰ak také moti-
vovat v˘zkumné t˘my, aby vyuÏívaly ‰piãkové infrastruktury a nesnaÏily se o budování vlastních, jejichÏ úroveÀ nebude dosahovat patfiiã-

Vûfiíme, Ïe diskuse o ERA má znaãn˘ v˘znam pro v˘voj  Národní politiky v˘zkumu a v˘voje. Redakce ECHO si je vûdoma  vytíÏenosti v‰ech dotá-
zan˘ch a tím více dûkuje respondentÛm za ochotu pfiispût k efektivnímu prÛbûhu takto zahájené konzultace o Evropském v˘zkumném prostoru. 

REDAKCE ECHO

Diskuse o Zelené listině EK k Evropskému výzkumnému prostoru 

1. PovaÏujete ideu Evropského v˘zkumného prostoru za opravdu dÛleÏitou? (Pokud
ano, v ãem vidíte hlavní pfiínos ERA, aÈ uÏ v minulosti nebo pro budoucnost, aÈ uÏ na
národní ãi evropské úrovni.) 

2. Jsou oblasti vyjmenované v Green Paper (I. Realising a single labour market for re-
searchers; II. Developing world-class research infrastructures; III. Strengthening research
institutions; IV. Sharing knowledge; V. Optimising research programmes and priorities; VI.
Opening ERA to the world.) podle Vás skuteãnû ty dÛleÏité pro rozvoj ERA? Navrhujete
dal‰í, ãi jiné oblasti?

3. Jaká by mûla b˘t role EU, role národních a regionálních politik v˘zkumu pfii uskuteã-
Àování ERA?

4. Které iniciativy EU by mohly ovlivnit celkové vefiejné i soukromé úsilí v realizaci této
vize? 
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n˘ch parametrÛ. Stejnû tak je potfiebné posilování v˘zkumn˘ch institucí excelentní úrovnû v zemích, kde mají své sídlo, av‰ak pfii zachová-
ní ‰iroké v˘zkumné základy ve v‰ech evropsk˘ch státech. Také sdílení znalostí je pro rozvoj vûdy a v˘zkumu pfiínosné. Rozvoj v˘zkumu by
v‰ak nemûl b˘t brzdûn takov˘mi pravidly ochrany du‰evního vlastnictví, která by preferovala pouze finanãní aspekty a sdílení poznatkÛ ve
skuteãnosti omezovala. 

3.
EU by v ideálním pfiípadû mûla sehrát roli poskytovatele prostfiedkÛ na v˘zkum a tvÛrce motivujícího systému jejich rozdûlování. Pfii vytváfiení ERA
je nezbytné nûkteré aspekty vûdních politik na rÛzn˘ch úrovních koordinovat, nikoliv ov‰em centralizovat. Pfiíkladem rozumné koordinace by
mohla napfi. b˘t formulace takov˘ch pravidel pro financování a fiízení projektÛ, která by pfiispûla ke vzniku „virtuálních organizací“ tvofien˘ch
t˘my, které spolupracují na stejném problému na více pracovi‰tích a jsou koordinovanû financovány tak, aby mûly na jeho fie‰ení k dispozici
finanãní prostfiedky ve stejnou dobu bez ohledu na to, k˘m jsou financovány.

4. 
Pfii zachováni nezbytné role EU a národních státÛ pfii vytváfiení podmínek pro v˘zkum je potfieba minimalizovat jejich zásahy ovlivÀující vûcné
aspekty v˘zkumu. Aby mohla b˘t vize ERA dostateãnû motivující, musí b˘t realizována ve formû pfiehledného, nebyrokratického systému, kter˘
má jasnû formulované nejen cíle, ale také pravidla, kritéria hodnocení a srovnávání apod. Obecnû ale platí, Ïe k v˘zkumné práci není vûdce potfie-
ba speciálnû motivovat. Pokud se vytvofií prostfiedí, které pfiiná‰í v˘hodnûj‰í podmínky pro v˘zkumnou ãinnost, není se tfieba obávat toho, Ïe by
nebylo vûdeck˘mi pracovníky vyuÏito. 

Prof. Ing. Vladimír Haasz,
předseda Rady vysokých škol
1. 
Ano. Hlavní pfiínos: koordinace a podpora rozsáhl˘ch mezinárodních projektÛ, které nelze z fiady dÛvodÛ fie‰it na národ-
ní úrovni. 

2. 
Za nejdÛleÏitûj‰í povaÏuji tyto oblasti: I. Realising a single labour market for researchers, II. Developing world-class re-
search infrastructures a V. Optimising research programmes and priorities.

3.
EU: koordinaãní a podpÛrná. Národní politiky: podpora oblastí, kde jsou dosahovány nadprÛmûrné v˘sledky a jejich zapojení do mezinárodních
struktur. 

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.,
rektor Karlovy univerzity

1. 
Ano. Bude v‰ak vyÏadovat sladûní národních politik v ãlensk˘ch zemích, zbavit trh práce v jednotliv˘ch zemích admi-
nistrativních pfiekáÏek bránících v mobilitû v˘zkumn˘ch pracovníkÛ.

2. 
DÛleÏité jsou v‰echny. Osobnû kladu dÛraz pfiedev‰ím na identifikaci a vyãlenûní v˘zkumn˘ch institucí ‰piãkové úrov-
nû, které by mûly jak soutûÏit, tak spolupracovat s obdobn˘mi institucemi nejen v Evropû, ale i institucemi ve Spojen˘ch

státech, Japonsku a tfietích zemích. Tyto instituce musejí b˘t schopny pfiímo interagovat se soukrom˘m sektorem, pro kter˘ musí b˘t tato spoluprá-
ce ekonomicky pfiínosná.

3. 
Jak jsem fiekl dfiíve, národní v˘zkumné politiky by mûly b˘t zcela sladûny s principy ERA. Jako pfiíklad vyslovené inkompatibility je moÏné uvést
souãasnou situaci, kdy stávající koncepce v˘zkumn˘ch zámûrÛ je rigidní a velmi ztûÏuje angaÏování t˘mÛ fie‰ících v˘zkumné zámûry v projek-
tech 7. rámcového programu. 



6

4. 
V tuto chvíli se jedná pfiedev‰ím o na‰í politickou reprezentaci, která pfiipravuje reformu systému v˘zkumu a v˘voje v âR. Jde o to, aby si uvûdo-
mila, Ïe systém musí b˘t reformován tak, aby na‰e v˘zkumné priority a zpÛsob financování v˘zkumu byly kompatibilní s vizí ERA. V˘zkumné pri-
ority by mûly b˘t stanovovány na základû prognóz, na nichÏ by se podílela vûdecká obec. Systém financování v˘zkumu musí b˘t transparentní
a musí brát do úvahy faktory v˘konnosti a v˘sledkÛ. Dále musí umoÏÀovat snadné a administrativnû pfiíli‰ neztûÏované vyuÏití z rÛzn˘ch zdrojÛ,
a to jak vefiejn˘ch (vnitrostátních, regionálních a evropsk˘ch), tak také soukrom˘ch.

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.,
členka výboru EURAB

1.
Spolupráce ve v˘zkumu je dÛleÏitá na poli národním i mezinárodním, a tudíÏ i na poli evropském. ZmnoÏí se tak a dopl-
ní v˘zkumné síly a v˘sledkem je komplexnûj‰í pohled na problémy a jejich fie‰ení. Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor by mûl
nabízet vhodné nástroje k posílení této spolupráce a souãasnû i k soutûÏení a k posílení inovací v rámci Evropy. Jako
vhodn˘ nástroj vidím novû budovanou Evropskou radu pro v˘zkum (ERC) a dále nedávno vyhlá‰enou spolupráci mezi
Evropskou komisí a Evropskou investiãní bankou o spolupodílení se na riziku v˘zkumu a inovací v Evropû a o vytvofie-
ní instituce k tomuto úãelu (Risk-Sharing Finance Facility, RSFF).

2. 
Jako nejdÛleÏitûj‰í vidím oblasti ãíslo 1 a 2. V oblasti ãíslo 1 pokládám za velice podstatné, aby se zvût‰ila moÏnost ãerstv˘ch nositelÛ doktorské-
ho titulu najít si dobré ‰kolící místo v Evropû. Tuto moÏnost teoreticky zabezpeãuje Program Marie Curie, ten je v‰ak v souãasné podobû nedosta-
teãn˘. Úspû‰nost uchazeãÛ je velmi nízká, a tak mnoho potenciálnû dobr˘ch vûdcÛ, ktefií nemûli do té doby ‰tûstí na vynikající ‰kolitele, a proto
je‰tû nemají ani vynikající publikace potfiebné pro získání stipendia Marie Curie, odcházejí mimo Evropu, nejãastûji do USA. Program mobility
pro mladé vûdce by proto mûl b˘t posílen, aby úspû‰nost byla 20 - 30 %. Ve v˘ãtu oblastí zcela postrádám optimalizaci nástrojÛ k budování Evrop-
ského v˘zkumného prostoru. O tûchto nástrojích by se mûlo diskutovat.

3.
Role EU i role národních politik by mûla b˘t taková, aby vytváfiela optimální podmínky pro v˘zkum i uÏití jeho v˘sledkÛ a pfiidûlovala pro-
stfiedky subjektÛm v˘zkumu dle kvality tûchto v˘sledkÛ. Prostfiedky by v EU mûly b˘t rozdûlovány kontinuálnû dle dlouhodob˘ch, pfiedem
dohodnut˘ch pravidel. Na základní v˘zkum by pfiidûlovala prostfiedky Evropská rada pro v˘zkum, na aplikovan˘ v˘zkum Evropská rada pro
inovace a na mobilitu pozmûnûn˘ program Marie Curie. Evropská komise by sama vyhla‰ovala prioritní programy dle potfieb evropského
a globálního spoleãenství, jako je napfi. energie pro udrÏiteln˘ rozvoj, zmûny klimatu apod. Programy by mûly odráÏet skuteãné potfieby
evropské komunity, a ne tlaky lobbistÛ. Národní politiky by mûly b˘t rámcovû synergické s politikou EU, nemûly by ji v‰ak opisovat. Mûly
by upfiednostÀovat smûry, ve kter˘ch zemû tradiãnû dosahuje dobr˘ch v˘sledkÛ, a nemûly by zapomínat ani na poznávání národního kultur-
ního dûdictví.

4. 
Jak na evropské, tak na národní pÛdû by mûla b˘t budována flexibilní virtuální centra excelence pro sdílení znalostí, metod, pfiístrojÛ a lidsk˘ch
kapacit. Evropská komise by mûla podnûcovat v˘chovu k uÏívaní v˘sledkÛ a k podnikání v doktorsk˘ch studijních programech.

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.,
prorektor Univerzity Jana Amose Komenského, Praha

1. 
Ano, je to pfiirozená idea. V‰echny pilífie ERA jsou smysluplné, av‰ak: 1. pohyb v˘zkumn˘ch pracovníkÛ je miziv˘, 2.
v˘zkumná infrastruktura svûtové úrovnû se plánuje pouze jedna (zato moÏná aÏ pfiíli‰ ambiciózní) – ITER, 3. v˘zkumné
instituce ‰piãkové úrovnû lze tûÏko identifikovat, 4. úãinné sdílení znalostí zaostává, 5. v˘zkumné programy se koordi-
nují, ale v prostfiedí soutûÏe mezi státy EU a jejich vlastními zájmy, coÏ koordinaci v dÛsledku znemoÏÀuje, 6. otevírá-
ní ERA svûtu není podpofieno specifick˘mi nástroji.
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2. 
V‰echny oblasti jsou dÛleÏité, av‰ak viz odpovûdi na první otázku. Zdá se, Ïe téma, které prostupuje v‰echna ostatní, je vymezení nástrojÛ na pod-
poru realizace ERA na úrovni EU, národní a regionální. (Zatím víme, „co by se mûlo stát“, ale nevíme, „jak to uãinit“.) 

3. 
UskuteãÀovat ERA. Anebo formovat vizi ERA tak, aby její uskuteãÀování bylo v souladu s ostatními zájmy národních a regionálních politik, a pfii-
tom ERA zÛstala spoleãn˘m prostorem (to jest, hledat fie‰ení zjevného rozporu).

4. 
Tlak na národní legislativy pro uvolnûní pracovního trhu pro v˘zkumné pracovníky. Definovat „svûtové v˘zkumné infrastruktury“ a rozhod-
nout, které budou podporovány. Definovat „v˘zkumné instituce ‰piãkové úrovnû“ a rozhodnout, které budou podporovány. Tlak na národní
legislativy, aby legislativnû a finanãnû, resp. daÀovû, podporovaly partnerství mezi v˘zkumn˘m a prÛmyslov˘m sektorem. Pevnûji koordino-
vat národní a regionální politiky (á la ãerpání ze strukturálních fondÛ). Definovat nástroje spolupráce s Indií a âínou a vyãlenit pro nû finanã-
ní prostfiedky.

Prof. RNDr. Václav Pačes,
předseda AV ČR 

1. 
Myslím, Ïe to je v principu dÛleÏité. Evropû chybí vût‰í mobilita (nejen ve vûdû). Mobilita je podle mého jedním z pilí-
fiÛ úspûchÛ USA. Problémem Evropy ale je obrovská byrokratizace, která vysává ty nejlep‰í síly.
2.
Jsou dÛleÏité, kromû toho stanovení priorit. Musíme ohlídat, aby nûjací úfiedníci nezaãali rozhodovat na ãem se má
bádat. Má se podporovat excelence a po nûjakou dobu je‰tû i rozvoj vûdy v oblastech, které k tomu mají pfiedpoklady,
ale z rÛzn˘ch dÛvodÛ excelence je‰tû nedosáhly.

3.
Na to v podstatû odpovídá „Green paper“. Úloha EU je v podpofie evropské v˘zkumné infrastruktury, maximálním usnadnûní mobility a v podpo-
fie „European Research Council“. Národní politiky by pak mûly finanãnû dostateãnû podporovat vûdu ve sv˘ch státech a pfiijmout opatfiení k usnad-
nûní cílÛ v „Green paper“.

4. 
Hlavnû debyrokratizace. Kvalitní a dÛvûryhodné hodnocení vûdeckého v˘konu a objektivní posuzování grantov˘ch pfiihlá‰ek.

Prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.,
rektor Vysoké školy chemicko – technologické 

1.
My‰lenka Evropského v˘zkumného prostoru je ve své podstatû úãelná. Z m˘ch dosavadních, i kdyÏ ne osobních
zku‰eností, pfiedev‰ím z evropsk˘ch rámcov˘ch programÛ v‰ak vypl˘vá, Ïe její naplnûní v Evropû nebude jednodu-
ché. My‰lenky jako „v Evropském kontextu je nutné odstranit roztfií‰tûnost, duplicitu v˘zkumu a v˘voje, stanovit
jasné smûry, kam má v˘zkum a v˘voj smûfiovat,“ znûjí sice srozumitelnû a logicky, jejich uskuteãnûní bude ale vyÏa-
dovat velkou míru tolerance, pochopení názorÛ a potfieb druh˘ch. Nadto, a moÏná vÛbec nejdÛleÏitûj‰í, bude najít
shodu o nejdÛleÏitûj‰ích tématech na stranû jedné, na stranû druhé bude nezbytné dát daleko více neÏ dnes dÛvû-

ru fie‰itelÛm, ktefií nesmí b˘t svazováni ãasto nesmyslnû podrobn˘mi pravidly hospodafiení a vykazování prostfiedkÛ poskytnut˘ch na fie‰ení
projektu. Zdá se mi, Ïe evropská byrokracie fiízení v˘zkumn˘ch projektÛ je v celosvûtovém mûfiítku nejtuÏ‰í, nejvíce svazující. Odpovûì
komisafie Potoãnika v nedávné diskusi ke Green Paper na mou poznámku o potfiebû vût‰í dÛvûry fie‰itelÛm, totiÏ Ïe „pokud pfied na‰imi audi-
tory nedokáÏi nezpochybnitelnû prokázat, Ïe jsem nevinn˘, jsem povaÏován za vinného“, se mi zdá jednou z pfiíãin nadmûrné evropské
byrokracie. Pokud vím, je v USA i v rozvinut˘ch asijsk˘ch zemích dána fie‰itelÛm daleko vût‰í dÛvûra, a tím i volnost ve vyuÏívání prostfied-
kÛ na v˘zkum a v˘voj. Bûda v‰ak, kdyÏ se prokáÏe, Ïe se v˘zkumník dopustil podvodu; trest následuje prakticky okamÏitû.
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Jisté nebezpeãí vidím i v „odstranûní duplicit ve v˘zkumu a v˘voji“. Tento krok by nemûl vést k eliminaci konkurence, která je hnacím motorem
pokroku. Nesmíme dále podcenit roli základního v˘zkumu, kter˘ musí vycházet z co nejménû tematicky svazujících zadání, aby mohl b˘t pro-
duktivní. S tím v‰ak úzce souvisí velmi pfiísná kritéria hodnocení v˘sledkÛ v˘zkumu.
V jedné studii vûnované srovnání kompetitivnosti USA a Evropy ve v˘zkumu a inovacích jsem ãetl, Ïe Evropa nesprávnû spoléhá na vytváfiení sítí.
Zdá se mi, Ïe problém je v tom, Ïe je to síÈování „nafiízené shora“, místo pfiirozenûj‰ího opaãného v˘voje zdola.

2.
(Realising a single labour market for researchers)
Voln˘ pohyb v˘zkumníkÛ je základním pfiedpokladem pro jejich kariérní rozvoj, pro vzájemn˘ pfienos nabyt˘ch zku‰eností jak v mezinárodním,
tak i mezioborovém mûfiítku. Pro to bude mimo jiné potfieba zajistit pfievoditelnost zdravotních a sociálních poji‰tûní, odvodÛ daní ze mzdy, uzná-
vání práv na sociální zabezpeãení v˘zkumníka a ãlenÛ jeho rodiny v rámci celé Evropy. Mûlo by b˘t umoÏnûno, aby vynikající v˘zkumníci byli
adekvátnû finanãnû ohodnoceni, aby celkové pfiíjmy v˘zkumníkÛ ve star˘ch a nov˘ch ãlensk˘ch zemích byly srovnatelné. Doufejme, Ïe FC model
financování bude pro tento cíl vhodn˘m nástrojem. 
(Developing world-class research infrastructures) 
Zdá se mi, Ïe takové struktury by mûly vzniknout spontánnû, zdola. Probíhající debata o Evropském technologickém institutu je podle mne pfií-
kladem toho, Ïe pokus o vytvofiení v˘jimeãné excelentní v˘zkumné instituce cestou shora je odsouzen k nezdaru.
(Strengthening research institutions) 
MÛj názor je jiÏ obsaÏen v odpovûdi na minulou otázku. Ano, na základû prokázan˘ch schopností uspût v konkurenãním prostfiedí, nikoli umûlé
posílení vyvolen˘ch institucí.
(Sharing knowledge) 
Ano, na základû jasn˘ch jednotn˘ch pravidel a managementu du‰evního vlastnictví.
(Optimising research programmes and priorities)
Ano, na základû ‰iroké úãasti zástupcÛ jednotliv˘ch ãlensk˘ch zemí, napfi. v programov˘ch v˘borech, technologick˘ch platformách a dal‰ích
strukturách vytvofien˘ch napfiíã Evropou. Znovu upozorÀuji na nebezpeãí eliminace konkurence a na nezpochybnitelnou úlohu základního, vyhle-
dávacího v˘zkumu.
(Opening ERA to the world) 
Ano, ale pfiirozenou cestou, atraktivitou programÛ i vnûj‰ích podmínek.
(Navrhujete dal‰í, ãi jiné oblasti?)
Zde vyjmenuji záleÏitosti, které je potfieba vyfie‰it v âeské republice. Posílení managementu vûdy, fiízení ‰irok˘ch t˘mÛ vãetnû konsorcií, strategické
vyhledávání budoucí orientace v˘zkumného t˘mu. V âR musíme dokázat pfiejít od rigidních systémÛ fiízení, které jsou velmi diverzifikované v závis-
losti na poskytovateli, k nov˘m principÛm fiízení, schopného rychle se pfiizpÛsobovat poptávce prÛmyslu, zdravotnictví a dal‰ích odvûtví spoleãnosti. 
Musíme vyvolat zájem bankovního a developerského sektoru a zapojit ho do v˘zkumu, v˘voje a inovací, musíme vyfie‰it otázky související s pfied-
financováním, spolufinancováním, rizikov˘m financováním, úvûry. Bude potfiebné posílit finanãní a právní poradenství na vysok˘ch ‰kolách (V·)
a vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch organizacích (VVI). Systém hodnocení v˘sledkÛ v˘zkumu a v˘voje bychom mûli zabudovat do celoevropského systému,
pokud takov˘ jednotn˘ systém existuje.

3.
Role EU by mûla b˘t koordinaãní. Její politika v fiízení v˘zkumu a v˘voje by mûla b˘t velkorysá tak, aby odstranila shora zmínûná, velmi svazují-
cí pravidla fiízení a hospodafiení a aby tím byla i inspirující pro národní vlády. 

4.
Mobility v˘zkumníkÛ mezi institucemi, obory, odvûtvími a zemûmi. Zpracovat smûrnice pro pobyt cizích v˘zkumníkÛ v âR a na‰ich v˘zkumníkÛ
v zemích ERA, jejich zpÛsob odmûÀování a uznávání pfievodÛ nárokÛ na jejich sociální (dÛchodové) a zdravotní zabezpeãení v rámci ERA.
PfiizpÛsobit finanãní, daÀové a úãetní systémy ãesk˘ch VV· a VVI poÏadavkÛm dan˘m pravidly rámcov˘ch programÛ a strukturálních fondÛ
a zakotven˘m v právních dokumentech schválen˘ch Evropskou radou a Evropsk˘m parlamentem.

Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.,
předseda Grantové agentury ČR

1. 
Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor je realita, které se nijak nemÛÏeme vyhnout. Z pohledu Japonska, âíny ãi Indie jsme repre-
zentanty evropského v˘zkumu, ãlenství v Evropské unii nás zavazuje, abychom vûdu vnímali v evropském kontextu.
Nûkdy se zamûÀuje ERA za DG Research a rámcové programy, ale ve skuteãnosti se jedná o mnohem v˘znamnûj‰í a roz-
sáhlej‰í komplex, zahrnující ESF, COST, EUREKA, ESA, ESO, EMBL, CERN a v‰echny evropské vûdecké spoleãnosti. Jako
pfiíklad praktického uplatnûní lze uvést fakt, Ïe mnohé evropské vûdecké spoleãnosti dnes napfiíklad pouÏívají model,
kdy se stfiídají pravidelnû národní konference s evropsk˘mi (napfi. v sud˘ch a lich˘ch letech). 
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2. 
Zaujala mne ãást v odstavci 3.5 Optimizing research programmes and priorities. Naznaãuje, Ïe pro budoucnost bude nutné vyuÏívat v posuzování pro-
jektÛ a institucí jednotné principy peer review a jednotné principy hodnocení institucí a Ïe bude vhodné si v tomto smûru vymûÀovat zku‰enosti. GA âR
v loÀském roce uspofiádala v Praze mezinárodní konferenci na téma Peer review ( viz www.pragueforscience.cz), která se setkala s velk˘m zájmem úãast-
níkÛ z celého svûta. V tomto smûru dnes aktivita pokraãuje v rámci tzv. Member Forum ESF on Peer Review. Také se prosazuje mnohem vût‰í spoluprá-
ce grantov˘ch agentur jednotliv˘ch státÛ Evropské unie a stejnû tak pracujeme na vût‰í angaÏovanosti ESF v aktivitách typu foresight a forward looks.

3. 
Stále jsem pfiesvûdãen, Ïe je nutno posilovat i bilaterální spolupráci mezi evropsk˘mi grantov˘mi agenturami. V tomto smûru se nám osvûdãila
spolupráce s nûmeckou DFG, kde jsme jiÏ vypsali druhé kolo grantové soutûÏe o spoleãné vûdecké projekty. Jinou otázkou je napfiíklad budová-
ní infrastruktur v Evropû. Mûli bychom pfii rozhodování o tom, jaké infrastruktury budou vybudovány v rámci vyuÏití strukturálních fondÛ v âR,
pfiihlíÏet k tomu, co Evropa naz˘vá European Roadmap for Research Infrastructures. Ta byla vypracována v rámci programu ESFRI (European Stra-
tegy Forum on Research Infrastructures). 

4. 
Myslím si, Ïe existuje je‰tû minimálnû jedna oblast spoleãného zájmu, ve které je tfieba vyvinout úsilí, a to spoleãnû s Evropskou asociací univer-
zit. Jedná se Ph.D. studium, které je samozfiejmû hlavnû doménou univerzit, ale v mnoha evropsk˘ch státech se na jeho financování podílejí i gran-
tové agentury a v˘zkumné rady. PoÏadavky na jeho kvalitu, v˘stupní parametry, vyuÏitelnost pro prÛmyslovou sféru atd. jsou velmi odli‰né v jed-
notliv˘ch evropsk˘ch zemích, ale i uvnitfi nich. To se mÛÏe stát v budoucnu urãitou pfiekáÏkou pro mobilitu vûdeck˘ch pracovníkÛ v Evropû, a nao-
pak pfii nalezení optimálních zpÛsobÛ vzdûlávání doktorandÛ to mÛÏe b˘t velkou pfiedností Evropy. 

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,
vládní zmocněnec pro vědu a výzkum

1.
Není tajemstvím, Ïe v˘zkum je znaãnû nákladná ãinnost. Pfiitom se oãekává, Ïe stále vût‰í ãást nákladÛ (zejména základní-
ho, badatelského) v˘zkumu ponesou vefiejné rozpoãty. Existuje celá fiada pfiíkladÛ v˘zkumn˘ch programÛ, jejichÏ financová-
ní není v silách jednotlivé zemû. To je zcela pragmatick˘ dÛvod pro spoleãné finanãní zdroje v rámci prostfiedí EU, ale také
dÛvod pro to, aby byly v˘zkumné ãinnosti koordinovány nejen v rámci jednotliv˘ch oborÛ, ale i mezi nimi. PoÏadavky na
zvy‰ování finanãní podpory v˘zkumu musí b˘t souãasnû provázeny alespoÀ elementární anal˘zou o jeho efektivnosti. 
Splnûní finanãních podmínek v˘zkumu v‰ak neznamená vyfie‰ení v‰ech problémÛ v˘zkumu. Neménû v˘znamná, a dost

moÏná i v˘znamnûj‰í ve srovnání s financováním, je otázka personálního zabezpeãení. Domnívám se, Ïe oba tyto hlavní argumenty  dávají jasné  dÛvo-
dy k existenci a dÛleÏitosti ERA. Má-li tedy b˘t ERA nástrojem k vytváfiení podmínek  efektivního moderního v˘zkumu v rámci EU, pak by nemûl b˘t
pfiehlíÏen ani z hlediska národních programÛ v˘zkumu. To by se mûlo t˘kat nejen otázek finanãní podpory, ale i koordinace a hodnocení v˘sledkÛ.

2.
Bezesporu jde o dÛleÏité otázky. Patrnû nejdÛleÏitûj‰í z nich je otázka spoleãného trhu práce v˘zkumn˘ch pracovníkÛ a podpora struktury ‰piã-
kov˘ch pracovi‰È. Spoleãn˘ pracovní trh totiÏ bude znamenat nejen ‰anci kvalitní seberealizace v˘zkumn˘ch pracovníkÛ zemí EU, ale také otev-
fie, zlep‰í informovanost a vzájemnû propojí v˘zkumná pracovi‰tû nejen v rámci EU, ale i mimo ni. Pfiístup formou ERA je velmi reáln˘m krokem
k vytváfiení ‰piãkov˘ch podmínek, nutn˘ch k tomu, aby se nûkterá pracovi‰tû stala opravdu ‰piãkov˘mi.
Sám bych do okruhu dÛleÏit˘ch oblastí je‰tû zafiadil problematiku doktoradnského studia. Pfiedstavuje totiÏ zdroj nejen v˘zkumn˘ch pracovníkÛ,
ale i idejí, kter˘ch ve v˘zkumu není nikdy dost. Kromû toho v˘mûnné stáÏe a mezinárodní mobilita doktorandÛ, které se v souãasnosti úspû‰nû
rozvíjejí, bude znamenat postupné otevfiení mobility v˘zkumn˘ch pracovníkÛ, která je v souãasnosti v EU témûfi nulová.

3.
Na kaÏdé úrovní by se k ERA mûlo pfiistupovat maximálnû serióznû. Serióznost by se mûla t˘kat pfiedev‰ím otázek informovanosti. Nejen v˘zkum-
ná, ale i ‰iroká vefiejnost by mûly b˘t prÛbûÏnû informovány o ãinnostech a v˘sledcích ERA . PoÏadavek informovanosti na evropské úrovni o ‰piã-
kov˘ch v˘sledcích a jejich v˘znamu vypadá stejnû logicky, jako informovanost o regionálním v˘zkumu a jeho v˘sledcích na lokální úrovni. Pfii-
tom by evropské programy mûly zohledÀovat pfiedev‰ím badatelsk˘, finanãnû i personálnû velmi nároãn˘ v˘zkum, a regiony pak zpravidla spí‰e
v˘zkum aplikaãního charakteru nebo inovativní experimentální v˘voj.

4.
Orgány EU v poslední dobû zvefiejnily fiadu konkrétních materiálÛ a vyhlásily fiadu programÛ t˘kajících se v˘zkumu. Tyto programy a v˘zvy je
tfieba promy‰lenû provázat a krok za krokem realizovat. Cel˘ proces budování ERA nelze zanedbat, ale ani jej nelze nepfiimûfienû urychlit. Nej‰ir-
‰í vefiejnost lze nejlépe pfiesvûdãit o úspû‰nosti zvolené cesty pfiedkládáním konkrétních v˘sledkÛ. To je nejpádnûj‰í argument pro diskusi o potfie-
bû rozvoje ERA, o získávání nov˘ch, pfiedev‰ím mlad˘ch lidí na dráhu vûdeckého pracovníka i na získávání dal‰í finanãní podpory. 
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Setkání členů programových výborů se sítí NINET
Dne 30. 5. 2007 probûhlo na Ministerstvu ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘-
chovy setkání delegátÛ âR v programov˘ch v˘borech 7. RP a pracovní-
kÛ M·MT se zástupci Národní informaãní sítû pro rámcové programy
EU (NINET). Jednání se zúãastnili delegáti v‰ech programov˘ch v˘borÛ
(PV), pracovníci TC, resp. NCP a zástupci sítû NINET. Tentokrát byli
pozváni i pracovníci nûkolika ministerstev, která by mohla pfiispívat
k rozvoji technologick˘ch platforem, fie‰ení projektÛ ERANET atd. Pro-
gram tohoto pracovního jednání byl zamûfien na dva okruhy: jednak ‰lo
o sdílení zku‰eností z dosavadních jednání jednotliv˘ch programov˘ch
v˘borÛ, jednak o budování národního prostfiedí podporujícího úãast
ãesk˘ch t˘mÛ v projektech rámcov˘ch programÛ.

Struãnû pfiipomeÀme, Ïe programové v˘bory (PV) jsou zfiízeny jak pro
specifické programy 7. RP, tak ale i pro jednotlivé tematické priority
programu Spolupráce. Prostfiednictvím PV se ãlenské a asociované státy
podílejí na fiízení 7. RP (napfi. na pfiípravû pracovního programu pro
tematické priority, projednávání návrhÛ projektÛ atd.). Delegáty do pro-
gramov˘ch v˘borÛ jmenuje pfiíslu‰ná zemû obvykle prostfiednictvím
svého stálého zastoupení v Bruselu. 

Úãastníky jednání uvítal ing. Marek (M·MT, fieditel Odboru mezinárod-
ní spolupráce ve v˘zkumu a v˘voji). Pfiítomní ãlenové PV ve vût‰inû
pfiípadÛ hodnotili ãinnost ve v˘borech jako pfiínosnou s obãasnou moÏ-
ností korigovat nebo doplnit dal‰ími návrhy pracovní programy
a nezfiídka upozorÀovali na to, Ïe vût‰inou nelze prosazovat jedno-
znaãnû zájmy âR. Zku‰enost z mnoha PV shodnû potvrzuje, Ïe jedná-
ní ãasto dominují delegace „siln˘ch“ státÛ, nûkteré státy si ustaví svoji
lobbistickou skupinu a ‰ance jednotliv˘ch men‰ích státÛ ovlivnit napfi.
témata pracovního programu jsou minimální. Je proto nutné nauãit se
efektivnû fungovat v tûchto vlivov˘ch mechanismech. Komise nadto
zdÛrazÀuje, Ïe se nejedná o prosazení zájmÛ jednotliv˘ch ãlensk˘ch
zemí, n˘brÏ jde o prospûch Evropy jako celku. Diskuse ukázala, Ïe
ãe‰tí ãlenové PV by uvítali, kdyby informace z jednání PV, stanoviska
k jednání, cestovní zprávy a zku‰enosti s prosazováním zájmÛ âR byly
dostupné v‰em a nikoliv pouze M·MT, jak je tomu nyní. Proto Techno-

logické centrum v rámci projektu „Národní informaãní centrum pro
evropsk˘ v˘zkum“ pfiipraví roz‰ífiení webov˘ch stránek
www.FP7.cz tak, aby informace z jednání a dokumenty PV zde bylo
moÏné uchovat a zpfiístupnit vymezenému okruhu uÏivatelÛ (ãlenové
PV, urãení pracovníci M·MT, v‰ichni NCP a hlavní fie‰itelé projektÛ
fie‰en˘ch sítí NINET v programu EUPRO).
Mnoho delegátÛ PV si stûÏovalo, Ïe EK rozesílá materiály vztahující se
k agendû PV na poslední chvíli, coÏ znemoÏÀuje pfiipravit stanovisko
za celou âeskou republiku a je‰tû dosáhnout jeho schválení na M·MT.
Takové zpoÏdûní je nepochybnû chronické, jak ostatnû ukazují zku‰e-
nosti z 5. RP. Zaznûl i názor zpochybÀující v âR uplatÀovan˘ model,

kdy napfi. stanovisko k ‰irokému spektru otázek pfiipravovaného pra-
covního programu dané tematické priority zformuluje ãlen PV, kter˘ je
odborníkem (ov‰em pouze ve svém oboru), následnû poÏádá o jeho
schválení M·MT, aby ho pak pfiednesl jako „stanovisko âR“. 

V fiadû zemí (vesmûs star˘ch ãlensk˘ch státÛ) je naopak ãlenem PV stát-
ní úfiedník vybaven˘ pravomocí pfiedná‰et „národní stanoviska“
k odborn˘m bodÛm agendy, k nimÏ si státní správa vyÏádá v pfiedstihu
konzultace vûdeck˘ch pracovníkÛ. Diskutující se shodli na tom, Ïe se
opakovanû osvûdãilo vyuÏít pfii pfiípravû stanoviska âR zku‰eností
národních kontaktních bodÛ (NCP), které disponují databází relevant-
ních oborov˘ch kontaktÛ, jejichÏ prostfiednictví lze dospût k formula-
cím reprezentujícím skuteãnû celou âR. Spolupráce mezi ãlenem PV
a pfiíslu‰n˘m NCP je dlouhodobû efektivní v prioritû „Potraviny, zemû-
dûlství a biotechnologie“, novû se osvûdãila i v prioritách „Zdraví“
a „Nanotechnologie“. Nicménû diskuse upozornila, Ïe v „Bezpeãnost-
ním v˘zkumu“ a v dal‰ích prÛfiezov˘ch prioritách, k nimiÏ se nutnû
musí vyjádfiit více rezortÛ, ani efektivní spolupráce mezi ãlenem PV
a NCP nezaruãí, Ïe stanovisko âR lze zformulovat v dobû mezi roze-
sláním materiálÛ a jejich projednáváním na PV. 
KaÏdopádnû z diskuse o tematick˘ch prioritách specifického programu
„Spolupráce“ vze‰lo doporuãení, aby se jednání pfiíslu‰n˘ch programo-
v˘ch v˘borÛ úãastnili pravidelnû pfiíslu‰ní NCP jako „experti“ (ãlenÛ
PV). Ke stejnému doporuãení pak dospûla diskuse pfii jednání o ostat-
ních specifick˘ch programech (My‰lenky, Lidé a Kapacity). âlenové PV
se v hojné mífie pochvalnû vyjadfiovali i o ãinnosti Styãné kanceláfie pro
VaV v Bruselu (CZELO) a téÏ doporuãovali, aby se její pracovníci úãast-
nili jednání PV. 

Zábûry ze setkání ãlenÛ programov˘ch v˘borÛ se sítí NINET v budovû
M·MT dokumentují pracovní charakter akce.

Foto B. Koã
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Úãastníci jednání byli dále zevrubnû seznámeni se „statutem ãlena PV“
(http://www.msmt.cz/uploads/Statut_clena_programoveho_vyboru
FP7_final.doc), z nûhoÏ jednoznaãnû plyne, Ïe ãlen PV reprezentuje
âeskou republiku, tedy nikoliv své pracovi‰tû, a je povinen pfiispívat
k tvorbû pracovních programÛ, jejichÏ hlavním cílem je strukturování
Evropského v˘zkumného prostoru. ZároveÀ je v‰ak také povinen prosa-
zovat pozici âR, pfiiãemÏ vychází z celkové v˘zkumné a v˘vojové poli-
tiky âR. Pozice si je moÏné vyÏádat na M·MT, pfiípadnû je ministerstvo
pro potfieby jednání programového v˘boru vypracovává. 

Diskusi vyvolala i povinnost zachování dÛvûrnosti získan˘ch dat
a informací vypl˘vající v souvislosti s podpisem Declaration of Confi-
dentiality - které informace a komu je moÏné (a zda vÛbec) poskytnout.
V zásadû platí, a tak to vypl˘vá i ze Statutu ãlena programového v˘bo-
ru, Ïe informace ve zvlá‰tním reÏimu, klasifikované na rÛzné stupnû
utajení, podléhají pravidlÛm stanoven˘m Evropskou komisí. Zejména
bylo zdÛraznûno, Ïe informace o v˘sledcích hlasování ãi zmûnách
návrhu na zafiazení projektÛ by mohly b˘t zneuÏitelné. Ale i u informa-
cí, které nejsou oznaãeny za dÛvûrné, je potfieba citlivû zvaÏovat,
komu je poskytnout.

Druhé téma – budování národního prostfiedí podporujícího úãast ães-
k˘ch t˘mÛ v projektech rámcov˘ch programÛ – uvedl dr. Marek infor-
mací o novele zákona 130/2002 Sb., o podpofie v˘zkumu a v˘voje
z vefiejn˘ch prostfiedkÛ. K tomuto bodu, tedy k moÏnosti dofinancová-
ní evropsk˘ch projektÛ ze státního rozpoãtu, se rozvinula Ïivá diskuse.
O návrhu novely a související problematice byla informace v ECHO
2/2007, a vzhledem její aktuálnosti se jí ECHO bude je‰tû zab˘vat.
(Pozn. red.: Novela byla dne 22. 6. 2007 podepsána prezidentem.
Detailní informace lze najít na www.vyzkum.cz.)

V dal‰í ãásti jednání informovali nûktefií ãlenové sítû NINET o zku‰e-
nostech, v˘sledcích a pfiípadn˘ch doporuãeních sv˘ch regionálních ãi
oborov˘ch organizací. âinnost sítû je financována z programu EUPRO
financovaného M·MT. V souãasnosti tuto síÈ tvofií 9 regionálních a 16
oborov˘ch kontaktních organizací (a TC AV âR), jejich seznam je uve-
den napfi. na http://www.ninet.cz/ . Právû toto setkání umoÏnilo demon-
strovat expertní potenciál národních kontaktních bodÛ a dal‰ích pra-
covníkÛ sítû NINET. Dva pfiíspûvky NCP ( pro Potraviny, zemûdûlství

a biotechnologie a pro Nanotechnologie) ukazovaly nutnou ‰ífii aktivit,
které je tfieba vyvinout k získání kvalitních podkladÛ pro stanovisko âR
k danému programu 7. RP. ProtoÏe NCP mají detailní znalost pfiíslu‰-
n˘ch pracovi‰È v jednotliv˘ch prioritách ãi oblastech, znají úroveÀ
a intenzitu jejich zapojení do projektÛ (vãetnû konkrétních fie‰itelÛ ãi
zájemcÛ o úãast), mohou zajistit cílenou distribuci matriálÛ, pfiipomí-
nek a podnûtÛ z jednání PV, zajistit jejich zpûtné shromaÏìování
a zpracování tak, aby s nimi ãlen PV mohl dále pracovat. NCP mapují
i zájem o konkrétní vyhla‰ovaná témata, mohou zprostfiedkovat i pro-
pojení pracovi‰È se zájmem o úãast ve stejném tématu. 
Jako bariéra je‰tû úãinnûj‰í pomoci je vnímána absence strategie ãeské
úãasti v evropsk˘ch projektech (které oblasti, smûry, témata je zájem
rozvíjet ve spolupráci s evropsk˘mi t˘my).
Tfietí pfiíspûvek demonstrující potenciál sítû NINET byl zamûfien na ana-
l˘zu bariér úãasti MSP Jihomoravského kraje v rámcovém programu. 

Závûreãn˘ blok prezentací se t˘kal dÛleÏit˘ch aspektÛ, které pfiiná‰í 7. RP
– technologick˘ch platforem (TP) a spoleãn˘ch technologick˘ch iniciativ
(JTI), které mají zv˘‰it intenzitu úãasti prÛmyslu, a tím i zv˘‰it podíl sou-
krom˘ch finanãních zdrojÛ ve v˘zkumu. Úãastníci vyslechli zevrubnou
informaci o JTI Artemis, kterou Komise vyhlásila v kvûtnu. Dále zaznûly
i velmi struãné informace o programu ERANET. Vzhledem k omezenému
rozsahu není moÏné jednotlivé pfiíspûvky rozebírat, v‰echny prezentace
lze shlédnout na webov˘ch stránkách TC AV âR. Navíc problematice TP
a JTI je vûnováno samostatné sdûlení v tomto ãísle.

Je tfieba konstatovat, Ïe v tak velkém rozsahu se setkání ãlenÛ PV se sítí
NINET konalo poprvé. Diskuse proto spí‰e vedla k pojmenování fiady
problémÛ a k jejich otevfiení, nikoliv k jejich definitivnímu fie‰ení. Set-
kání pfiispûlo v˘znamnû k vzájemné informovanosti o dûní v programo-
v˘ch v˘borech a aktuálních otázkách souvisejících s úsilím o zlep‰ení
úãasti âR v projektech rámcového programu. Podle mínûní vût‰iny
ãlenÛ PV je Ïádoucí zintenzívnit jak vzájemnou informovanost o dûní
v PV, tak i spolupráci s NCP a jmenovat je jako stálé experty ãesk˘ch
ãlenÛ PV, tedy umoÏnit jim úãastnit se jednání PV. ¤ada ãlenÛ PV poÏa-
dovala, aby tento pfiístup mûli i pracovníci kanceláfie CZELO. 

EVA SVOBODOVÁ, VLADIMÍR ALBRECHT,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, SVOBODOVA@TC.CZ, ALBRECHT@TC.CZ

V malém sále Mûstské knihovny v Praze se v pátek 25. kvûtna 2007
konal semináfi  o moÏnostech spolupráce s francouzsk˘m institutem pro
zdraví a medicínsk˘ v˘zkum INSERM (Collaborative Opportunities
with the French Institute of Health and Medical Research) na téma:
„Kariérní pfiíleÏitosti pro vûdecké pracovníky, studenty medicíny a léka-
fie, ktefií mají zájem o v˘zkumné moÏnosti a spolupráci s francouzsk˘-
mi partnery v evropském rámci“. Semináfi byl organizován  Francouz-
sk˘m velvyslanectvím v âeské republice ve spolupráci s institutem
INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale)
a Akademií vûd âeské republiky. 

INSERM je francouzská národní organizace zamûfiená na biologick˘
a lékafisk˘ v˘zkum v oblasti vefiejného zdraví a zaji‰Èuje kontinuální
návaznost od základního v˘zkumu pfies klinické testy aÏ po v˘zkum
v oblasti vefiejného zdraví s hlavními cíli zlep‰ení preventivních, dia-
gnostick˘ch a léãebn˘ch postupÛ. Dvûma hlavními prioritami INSERM
jsou silná vazba s mezinárodní vûdeckou komunitou ve zmiÀovan˘ch

vûdecko-v˘zkumn˘ch oblastech a evropská spolupráce. Více informací
najdete na webov˘ch stránkách www.inserm.fr
Úvodní slovo pfiednesl profesor Václav Paães, pfiedseda Akademie vûd âR.
Poté se ujal slova profesor Christian Brecht, generální fieditel INSERM, kter˘
v obsáhlé prezentaci zdÛraznil tfii hlavní témata: v˘mûnu v˘zkumn˘ch pra-
covníkÛ v rámci  tzv. „evropského kariérního postupu“, v˘znam „evrop-
sk˘ch v˘zkumn˘ch laboratofií“ - sdruÏen˘ch laboratofií a spoleãn˘ch
v˘zkumn˘ch jednotek v Evropû (Joint Research Units) a v˘zkumné infra-
struktury v biomedicínckém v˘zkum. V následné diskusi vystoupil kromû
prof. V. Paãesa i prof. Josef Syka, pfiedseda Grantové agentury âR. 

Christian Brecht pfiijel do Prahy také proto, aby potvrdil spolupráci
s vybran˘mi pracovi‰ti 3. lékafiské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
a sdruÏené evropské laboratofie na v˘zkum obezity (partnerské praco-
vi‰tû INSERM) na dal‰í ãtyfileté období.

JUDITA KINKOROVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, KINKOROVA@TC.CZ

Spolupráce s Francií v medicíně
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Finanční nástroj pro životní prostředí LIFE
Program LIFE vznikl roku 1992. Je nástrojem Evropské komise pro
spolufinancování projektÛ v oblasti Ïivotního prostfiedí (ÎP) v ãlen-
sk˘ch a dal‰ích státech (stfiedomofisk˘ch a pobaltsk˘ch zemích). Pro-
gram LIFE podporuje ty environmentální aktivity, které není moÏné
financovat z jin˘ch evropsk˘ch zdrojÛ – z Evropského fondu regionál-
ního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Kohezního fondu, Evrop-
ského zemûdûlského fondu pro rozvoj venkova (dfiíve Horizontální
plán rozvoje venkova), Rámcového programu pro konkurenceschop-
nost a inovace (od r. 2007) nebo rámcov˘ch programÛ pro v˘zkum,
technologick˘ rozvoj a demonstrace. Cílem nástroje LIFE je rozvoj
a provádûní politiky a pfiedpisÛ ES v oblasti ÎP, zejména dosahování
cílÛ akãních programÛ pro Ïivotní prostfiedí, a integrace tématu ÎP do
ostatních evropsk˘ch politik, a tím pfiispût k udrÏitelnému rozvoji EU.
LIFE podporuje inovativní fie‰ení environmentálních problémÛ vysky-
tujících se v Evropû. Stránky vûnované programu LIFE: www.europa.
eu.int/comm/environment/life/home.htm.

Vývoj programu LIFE
LIFE I (1992 - 1995, rozpoãet 400 mil. €): mezi hlavní cíle patfiilo pfii-
spût k udrÏitelnému rozvoji a udrÏení kvality ÎP, ochrana pfiirozeného
prostfiedí a pfiírody, tvorba struktur a sluÏeb, spolupráce se tfietími zemû-
mi, vzdûlávání, ‰kolení a informování. 
LIFE II (1996 - 1999, rozpoãet 450 mil. €): program byl v tomto obdo-
bí rozdûlen do tfií ãástí – LIFE Nature – zamûfien˘ na aktivity ochrany
pfiírody, LIFE Environment – podporující zavádûní evropsk˘ch politik
a legislativy, LIFE Third countries – umoÏÀující spolupráci se stfiedo-
mofisk˘mi a pobaltsk˘mi zemûmi. 
LIFE III (2000 - 2004 + prodlouÏení do 2006, rozpoãet 640 + 317 mil.
€):  stejná struktura jako u LIFE II, dochází k vût‰í podpofie mezinárod-
ních projektÛ a propojování projektÛ spojené s v˘mûnami zku‰eností.
Vzhledem k trvání vícelet˘ch finanãních perspektiv (2000 - 2006
a 2007 - 2013) byl program LIFE III prodlouÏen aÏ do konce roku 2006. 
LIFE+ (2007 - 2013, rozpoãet 2 mld. €): sedmilet˘ program LIFE+ spojí
stávající programy LIFE, program Forest Focus, program pro udrÏiteln˘
rozvoj mûst a program pro nevládní organizace do jediného finanãní-
ho nástroje podporujícího fie‰ení potfieb souvisejících s ÎP.
V letech 1992 - 2004 poskytly programy LIFE spolufinancování 2 478
projektÛm ve v˘‰i 1,36 mld. €, celkové náklady v‰ech projektÛ se
odhadují na 3,6 mld. € (prÛmûrnû LIFE pfiispûl 38 % k financování
nákladÛ projektÛ). LIFE v˘znamnû podpofiil investice v oblasti ÎP
v Evropû a sousedících státech. âeská republika podala do programu
LIFE témûfi 30 návrhÛ projektÛ, financované EK byly dva: Obnova tep-
lomiln˘ch stanovi‰È v Moravském krasu a Záchrana luÏních stanovi‰È
v povodí fieky Morávky – souhrnn˘ rozpoãet obou projektÛ je více neÏ
1,5 mil. €, finanãní podíl LIFE ãiní 1,1 mil. €. âeská republika se dále
úãastní nûkolika dal‰ích projektÛ spolufinancovan˘ch LIFE. Je partne-
rem v projektech podan˘ch nûmeck˘mi ãi francouzsk˘mi koordináto-
ry. Více o projektech LIFE viz http://ec.europa.eu/environment/life/
project/Projects/index.cfm. 

Program LIFE+
Evropsk˘ parlament a ãlenské státy EU pfiedstavované Radou EU se 
27. 3. 2007 dohodly na nástroji pro financování projektÛ v oblasti
Ïivotního prostfiedí LIFE+ a 9. kvûtna vy‰lo nafiízení Evropského parla-
mentu a Rady pro tento nástroj v Úfiedním vûstníku Evropské unie
L149/1. Celkov˘ rozpoãet LIFE+ (2007 - 2013) pfiesahuje 2 mld. €.
LIFE+ sjednotí nûkolik programÛ a nástrojÛ na podporu ÎP (program
LIFE, program Forest Focus – program monitorování lesÛ, program pro
udrÏiteln˘ rozvoj mûst a program pro nevládní organizace) do jednoho
rámce.

Nástroj LIFE+ bude postihovat v‰echny ãtyfii oblasti 6. akãního programu
pro Ïivotní prostfiedí (6. EAP http://ec.europa.eu/environment/newprg/
index.htm) – zmûnu klimatu, pfiírodu a biodiverzitu, zdraví a kvalitu
Ïivota, pfiírodní zdroje a odpady – a sedm tematick˘ch strategií 6. EAP.
Na realizaci projektÛ bude vyuÏito 78 % rozpoãtu projektu  (50 %
z této ãástky pfiipadne na podporu projektÛ v oblasti ochrany pfiírody
a biodiverzity), zbyl˘ch 22 % bude rozdûleno Komisí na financování
prÛfiezov˘ch aktivit v oblasti ÎP – napfi. posuzování vlivÛ na ÎP, komu-
nikaci, granty pro nevládní organizace, boj proti zmûnû klimatu atd.
âlenské státy budou mít moÏnost pfiedstavit národní priority v oblasti
ÎP, tím pomohou ke stanovení priorit programu LIFE+. Program zajistí
pomûrné rozdûlení projektÛ mezi jednotlivé státy tak, Ïe jiÏ pfiedem
stanoví podíl rozpoãtu pro jednotlivé státy (rozpoãet pro Ïádn˘ stát
nebude men‰í neÏ 1 mil. €). Rozpoãet vyhrazen˘ pro jednotlivé státy
bude stanoven na základû ãtyfi kritérií – poãtu obyvatel, hustoty osídle-
ní, podílu oblastí spadající do SCI (Sites of Community Importance)
v daném státû a podílu území spadajícího do SCI v daném státû ve vzta-
hu k podílu území Spoleãenství spadajícího do SCI. Komise zajistí, aby
15 % z rozpoãtu alokovaného na projektové zámûry pfiipadlo na fie‰e-
ní mezinárodních projektÛ. 

Struktura LIFE+
LIFE+ Pfiíroda a biodiverzita: zavádûní evropsk˘ch smûrnic 92/43/EHS
o ochranû pfiírodních stanovi‰È, volnû Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostou-
cích rostlin a 79/409/EHS o ochranû volnû Ïijících ptákÛ, vãetnû stano-
vi‰È soustavy Natura 2000, posilování znalostí pro rozvoj, posuzování,
monitorování a hodnocení evropsk˘ch politik t˘kajících se pfiírody
a biodiverzity.
LIFE+ Politiky a vládnutí v oblasti ÎP: postihující dal‰í priority 6. EAP
mimo biodiverzitu a pfiírodu a strategické postupy v rozvoji politik,
jejich zavádûní a posilování,
LIFE+ Informace a komunikace: o tématech t˘kajících se ÎP.

Oãekává se, Ïe program LIFE+ vejde v platnost v polovinû ãervna 2007.
Rozpoãet pro rok 2007 je 187 mil. €, z toho alespoÀ 93,5 mil. € je
urãeno pro LIFE+ Pfiíroda a biodiverzita. 
V˘zvy pro pfiedkládání návrhÛ projektÛ do programu LIFE+ bude Komise
vypisovat v období 2007 - 2013 jednou za rok. V˘bûr témat, hodnocení
a monitorování projektÛ programu LIFE+ bude Komise provádût za asis-
tence externích expertÛ. âlenské státy budou Komisi pfiedávat ve‰keré
projektové návrhy dané zemû. Od roku 2008 budou ãlenské zemû Komi-

Zvefiejnûní formuláfiÛ a vysvûtlujících pfiíruãek 15. 9. 2007

Podání návrhÛ na národní úrovni 30. 11. 2007

Podání Komisi (podávají ãlenské státy) 31. 12. 2007

Hodnocení zpÛsobilosti návrhÛ 1. 1. 2008 15. 2. 2008

Hodnocení pfiedloÏen˘ch návrhÛ 16. 2. 2008 30. 4. 2008

Provizorní seznam projektÛ zafiazen˘ch 
do uÏ‰ího v˘bûru 1. 5. 2008

Pfiezkoumání projektov˘ch zámûrÛ 1. 5. 2008 15. 7. 2008

PfiedloÏení seznamu projektÛ komisi LIFE+ 15. 7. 2008

Setkání komise LIFE+ 31. 7. 2008

Podepsání grantov˘ch dohod 16. 10. 2008 30. 11. 2008

Tabulka - Pfiedpokládan˘ harmonogram LIFE+
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si informovat o národních zámûrech a prioritách a pfiipravovat komentá-
fie jednotliv˘ch návrhÛ – zejména s ohledem na národní priority.

Projekty budou do programu LIFE pfiedkládány elektronicky  na CD ve
formátu pdf, a to vãetnû v‰ech povinn˘ch pfiíloh a náleÏitostí. Minimální
grant na projekt je 1,5 mil. €. V âeské republice administruje LIFE Minis-
terstvo Ïivotního prostfiedí – Odbor integrovaného financování, Vr‰ovic-

ká 65, 100 10 Praha, www.env.cz (Ing. Tomá‰ Oliva, tel. 267 122 530,
fax 272 744 944, e-mail: Tomas_Oliva@env.cz a Mgr. Michal Petrus, tel.
267122 898, fax 272 744 944, e-mail: Michal_Petrus@env.cz). Pfiedpo-
kládan˘ harmonogram LIFE+ je uveden v tabulce.

ZDE≈KA ·USTÁKOVÁ

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, SUSTAKOVA@TC.CZ

Kritéria pro hodnocení návrhů ve specifickém programu Lidé
Evropská komise vûnuje velkou pozornost transparentní
metodice vyhodnocování pfiedkládan˘ch návrhÛ. Pro hod-
nocení návrhÛ projektÛ pfiedloÏen˘ch ve specifickém pro-
gramu Lidé se pouÏívá tûchto pûti kritérií: 

1. Vûdecká kvalita projektÛ (Scientific and Technological
Quality) 

2. ·kolení a pfienos znalostí (Training and Transfer of Know-
ledge)

3. Kvalita uchazeãÛ o stáÏe (Researcher)
4. Implementace (Implementation)
5. Vliv na evropskou vûdu a na profesní rÛst stáÏistÛ

(Impact)

Projekty jsou hodnoceny podle jednotliv˘ch kritérií na stup-
nici 0 (nejhor‰í) aÏ 5 (nejlep‰í). U nûkter˘ch typÛ akcí Marie
Curie jsou pro hodnocení pfiedloÏen˘ch návrhÛ uplatÀová-
na jen nûkterá z pûti uveden˘ch kritérií. Pro jednotlivá kri-
téria byly stanoveny relativní váhy v procentech a v nûkte-
r˘ch pfiípadech také minimální poÏadované hodnoty
(prahy).

Celkové hodnocení pfiedloÏeného návrhu v procentech se
vypoãte ze vzorce 

(H1 x V1 + H2 x V2 + H3 x V3 + H4 x V4 + H5 x V5) / 5, 

kde Hi, i = 1, 2, 3, 4, 5 je hodnocení návrhu (na stup-
nici 0 aÏ 5) podle i-tého krité-
ria, 

Vi, i = 1, 2, 3, 4, 5 je váha i-tého kritéria v procen-
tech, pfiiãemÏ váha kritéria, které
se neuplatÀuje, se rovná nule.

S v˘jimkou „Noci vûdcÛ“ je minimální poÏadovaná hodno-
ta pro celkové hodnocení návrhÛ u v‰ech typÛ akcí Marie
Curie 70 %. Relativní váhy a minimální poÏadované hodno-
ty pro 5 kritérií v 10 typech akcí Marie Curie jsou uvedeny
v tabulkách 1 a 2.

EMIL KRAEMER, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, KRAEMER@TC.CZ

TYP AKCE MARIE CURIE KRITÉRIUM
1 2 3 4 5

·kolicí sítû – 1. kolo
(Initial Training Networks – ITN) 50 % 50 % - - -
·kolicí sítû – 2. kolo
(Initial Training Networks – ITN) 30 % 30 % - 20 % 20 %
Evropské stáÏe
(Intra-European Fellowships – IEF) 25 % 15 % 25 % 15 % 20 %
Evropské reintegraãní granty
(European Reintegration Grants – ERG) 30 % - 30 % 20 % 20 %
Kofinancování (*)
Cofunding – COFUND) 30 % - - 30 % 40 %
Spoleãné projekty akademické a prÛmyslové sféry
(Industry-Academia Partnerships and Pathways – IAPP)  25 % 20 % - 25 % 30 %
StáÏe ve tfietích zemích pro evropské v˘zkumníky
(International Outgoing Fellowships – IOF) 25 % 15 % 25 % 15 % 20 %
StáÏe pro v˘zkumníky ze tfietích zemí
(International Incoming Fellowships – IIF) 25 % 15 % 25 % 15 % 20 %
Mezinárodní reintegraãní granty
(International Reintegration Grants – IRG) 30 % - 30 % 20 % 20 %
Noc vûdcÛ
(Researchers´ Night)                                                                   Relativní váhy se nepouÏívají
Ceny pro vynikající v˘zkumné pracovníky
(Excellence Awards) - - 40 % - 60 %

Tabulka 1 – Relativní váhy jednotliv˘ch kritérií pro hodnocení projektÛ Marie Curie 

Poznámka: (*) Kritérium 1 pro Kofinancování (Cofunding) je “Kva-

lita v˘bûrov˘ch fiízení”

Poznámka: (**) Pro Noc vûdcÛ (Researchers´ Night) platí zvlá‰tní pravidla: 
a) kritérium 1 je “Kvalita programu”
b) souãet hodnocení podle tfií uveden˘ch kritérií musí b˘t minimálnû 10

TYP AKCE MARIE CURIE KRITÉRIUM
1 2 3 4 5

·kolicí sítû – 1. kolo
(Initial Training Networks – ITN) 3 4 - - -
·kolicí sítû – 2. kolo
(Initial Training Networks – ITN) 3 4 - 3 -
Evropské stáÏe
(Intra-European Fellowships – IEF) 3 3 4 - -
Evropské reintegraãní granty
(European Reintegration Grants – ERG) 3 - - - -
Kofinancování 
Cofunding – COFUND) - - - - -
Spoleãné projekty akademické a prÛmyslové sféry
(Industry-Academia Partnerships and Pathways – IAPP) 3 3 - 3 -
StáÏe ve tfietích zemích pro evropské v˘zkumníky
(International Outgoing Fellowships – IOF) 3 3 4 - -
StáÏe pro v˘zkumníky ze tfietích zemí
(International Incoming Fellowships – IIF) 3 - 4 - -
Mezinárodní reintegraãní granty
(International Reintegration Grants – IRG) 3 - 3 - -
Noc vûdcÛ (**) (**) (**)
(Researchers´ Night) 3 - - 3 3
Ceny pro vynikající v˘zkumné pracovníky
(Excellence Awards) - - 5 - -

Tabulka 2 – Minimální poÏadované hodnoty pro jednotlivá 
kritéria (na stupnici 0 aÏ 5)
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Společné technologické iniciativy
Spoleãné technologické iniciativy (Joint Technology Initiatives, dále
jen JTI) jsou právní seskupení, která nabízejí novou formu vytváfiení
partnerství vefiejného a soukromého sektoru (Public Private Partners-
hip) v urãit˘ch oborech prÛmyslového v˘zkumu a v˘voje na evrop-
ské úrovni. JTI by mûly podporovat partnerství mezi soukrom˘mi
a vefiejn˘mi institucemi a mobilizovat evropské, národní a soukromé
finanãní zdroje. Jejich kapitál bude tvofien pfiíspûvky od ãlenÛ (pro-
stfiedky ze 7. RP Spoleãenství, od klíãov˘ch prÛmyslov˘ch podnikÛ,
Evropské investiãní banky EIB atd.) a od jednotliv˘ch ãlensk˘ch
zemí. Partnefii budou muset pfiedem prokázat své finanãní závazky,
jelikoÏ potvrzení finanãního zapojení partnerÛ zvy‰uje dÛvûryhod-
nost celé iniciativy. 

Evropské technologické platformy
Prvotnû jsou JTI vytváfieny z Evropsk˘ch technologick˘ch platforem (ty
sdruÏují prÛmyslové podniky, v˘zkumné a finanãní instituce, národní
orgány vefiejné správy a dal‰í, podílející se na v˘zkumu v urãité kon-
krétní v˘zkumné oblasti s cílem vytvofiit v dané oblasti stfiednû- aÏ dlou-
hodobou vizi budoucího technologického v˘voje). Technologické plat-
formy dosáhly v nûkter˘ch specifick˘ch pfiípadech takového ambicióz-
ního rozsahu, Ïe budou potfiebovat rozsáhlej‰í vefiejné i soukromé
finanãní zdroje k realizaci sv˘ch strategick˘ch v˘zkumn˘ch agend
(strategické dokumenty definující vûdecko-v˘zkumné priority dan˘ch
v˘zkumn˘ch oblastí a moÏn˘ ãasov˘ harmonogram jejich v˘zkumu),
a právû proto budou vytváfieny zmínûné JTI.

Cíle a klíče k úspěchu JTI
Cíle JTI lze shrnout do následujících okruhÛ: 
- zaji‰tûní promy‰leného evropského úsilí ve strategick˘ch technologic-

k˘ch oblastech do budoucna; 
- urychlení tvorby nov˘ch znalostí, inovací a pfievodu v˘sledkÛ v˘zku-

mu do strategick˘ch technologií, vedoucí ke zv˘‰ení produktivity
a posílení prÛmyslové konkurenceschopnosti, 

- koncentrace úsilí na klíãové projekty, které mohou napomoci pfiiblí-
Ïení se k evropsk˘m prÛmyslov˘m konkurenãním cílÛm;

- shromaÏìování poÏadavkÛ uÏivatelÛ t˘kajících se investic do v˘zku-
mu a v˘voje vedoucích k operaãním a trÏním fie‰ením.

Pro stanovení moÏn˘ch iniciativ urãila Komise nûkolik kritérií:
- strategická dÛleÏitost daného tématu a existence jeho jasn˘ch odÛ-

vodnûní – daná iniciativa znamená jedineãn˘ pfiíspûvek evropské prÛ-
myslové konkurenceschopnosti v oblasti strategick˘ch technologií
a podobnû;

- existence trÏního selhání – kritérium má prokázat, zda existuje tako-
vé trÏní selhání, které brání optimálnímu v˘voji dané technologické
oblasti a vytvofiení JTI povede k jeho postupnému odstranûní; 

- konkrétní dÛkaz o evropské pfiidané hodnotû – iniciativa bude doplÀ-
kem ve vztahu ke komunitárnímu financování, které tak bude efektiv-
nûj‰í díky finanãnímu úãinku soukrom˘ch investic a národního vefiej-
ného financování;

- existence v˘razného a dlouhodobého závazku prÛmyslu – jedná se
pfiedev‰ím o zaji‰tûní závazku co se t˘ãe financí, lidsk˘ch zdrojÛ
apod.;

- kapacita pfiitáhnout dodateãnou národní podporu a pÛsobit na sou-
ãasné i budoucí prÛmyslové financování;

- nedostatek komunitárních nástrojÛ pro danou iniciativu – existující
nástroje a struktury nebudou schopny napomoci poÏadovanému
v˘sledku, míra a rozsah daného zámûru budou natolik velké, Ïe
v˘raznû pfiekroãí ãasov˘ i finanãní rámec jednoho rámcového progra-
mu.

Implementace JTI
ZpÛsoby implementace a uvedení JTI v Ïivot zúÏila Evropská komise na
dva. První je vyuÏití ãlánku 171 Smlouvy. Ten umoÏÀuje Spoleãenství
zaloÏit jakoukoliv strukturu nezbytnou pro efektivní provádûní
v˘zkumn˘ch a demonstraãních programÛ a programÛ technologického
rozvoje. UmoÏÀuje i ‰irok˘ rámec moÏn˘ch implementaãních struktur
pro unijní v˘zkumné a rozvojové programy, ze kter˘ch je nejv˘znam-
nûj‰í spoleãn˘ podnik. To nabízí v˘hody vytvofiení silného a v˘konné-
ho koordinaãního mechanismu, schopného strukturovat pfiíspûvky pfii-
cházející z rÛzn˘ch zdrojÛ a zacházet s nimi. âlánek 171 a moÏnost
spoleãn˘ch podnikÛ jiÏ byly vyuÏity napfi. u projektu Galileo ãi projek-
tu JET v rámci EURATOMu.
Druhou alternativou je pak vyuÏití fiady právních moÏností aÈ uÏ jde
o vytvofiení zcela nov˘ch struktur pro dan˘ úãel, nebo vyuÏití struktur
jiÏ existujících. PouÏití této moÏnosti by vedlo k implementaci JTI pro-
stfiednictvím standardního finanãního schématu 7. RP.
Jako reálnûj‰í a pfiijatelnûj‰í se v‰ak ukazuje vyuÏití ãlánku 171 a sché-
matu spoleãn˘ podnik.

Doposud navržené JTI
Celkov˘ poãet návrhÛ, které budou pfiedstaveny v letech 2007 a 2008,
bude záviset na úrovni pfiipravenosti potenciálních JTI, urãen˘ch na
základû v˘‰e stanoven˘ch klíãov˘ch faktorÛ a anal˘ze jejich ekonomic-
k˘ch a sociálních efektÛ. V souãasnosti je navrÏeno ustanovení násle-
dujících JTI:

Vodík a palivové články (Hydrogen and Fuel Cells JTI)
Aktuálnû je prioritou vypracovat prÛmyslov˘ závazek vÛãi JTI. Tato ini-
ciativa jiÏ pracuje na konkrétních dopadech – nové generace prototy-
pÛ a demonstrátorÛ pro testování a hodnocení v oblastech dopravy,
nepfienosn˘ch i pfienosn˘ch aplikací aj. Základem pro tuto JTI je Evrop-
ská technologická platforma pro vodík a palivové ãlánky.

Aeronautika a letecká doprava (Aeronautics and Air Transport
JTI)
Zámûrem v této fázi vytváfiení JTI je zaji‰tûní maximalizace pfiidané hod-
noty. Potenciálními v˘stupy této iniciativy by mohly b˘t demonstraãní
technologie a koncepty pro nákladovû efektivní leteckou dopravu pfiá-
telskou k Ïivotnímu prostfiedí a pokroãilá technická fie‰ení vedoucí
k harmonizaci manaÏerského systému letecké dopravy. V˘sledkem by
mûlo b˘t uskuteãÀování politiky „jednotného nebe“. V˘chodiskem pro
tuto JTI je Evropská technologická platforma pro letectví a aeronautiku.

Nanoelektronika (Nanoelectronics Technologies 2020 JTI)
Hlavním pfiínosem této iniciativy by mûl b˘t rozvoj kapacit nanoelek-
troniky v Evropû prostfiednictvím vytvofiení kreativního prostfiedí v˘zku-
mu a v˘voje a lidského kapitálu vhodného pro investice. Tato oblast je
zásadní pro evropskou konkurenceschopnost, protoÏe její v˘sledky
jsou klíãové pro inovace v dal‰ích sektorech (multimédia, telekomuni-
kace, doprava, zdraví, Ïivotní prostfiedí aj.). Zástupci prÛmyslu se spolu
s ãlensk˘mi státy jiÏ zavázali k partnerství soukromého a vefiejného sek-
toru. JTI tak poskytne nezbytn˘ právní, smluvní a organizaãní rámec
pro lep‰í strukturalizaci spoleãn˘ch závazkÛ, ke kter˘m se úãastníci ini-
ciativy zavázaly. JTI Nanoelektronika vychází z práce Evropské techno-
logické platformy pro nanoelektroniku.

Globální monitoring pro životní prostředí a bezpečnost (Global
Monitoring for Environment and Security)
GMES je nezbytnou investicí pro evropskou infrastrukturu úzce spjatou
s politikami Spoleãenství a bude mít v˘razn˘ komerãní potenciál
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s cílem poskytnout geostrategické informace vyuÏitelné v mnoha poli-
tick˘ch oblastech na úrovni evropské i jednotliv˘ch ãlensk˘ch státÛ.
V rámci této iniciativy hraje velmi dÛleÏitou roli také soukrom˘ sektor,
kter˘ je poskytovatelem GMES sluÏeb a dodavatelem jeho dat a ve sku-
teãnosti tak vyvíjí trÏní základnu pro sluÏby a infrastrukturu GMES,
která bude podporována JTI.

Vedle tûchto ãtyfi JTI existují dal‰í dvû, jejichÏ stupeÀ pfiípravy do‰el jiÏ
do té fáze, kdy návrh EK byl jiÏ pfiednesen Radû konkurenceschopnos-
ti na konci kvûtna. Jedná se o JTI Inovativní léãiva a Vestavûné elektro-
nické systémy.

Společná technologická iniciativa pro inovativní léčiva (Innovati-
ve Medicine JTI)
Cílem iniciativy pro inovativní léãiva je posílit postavení evropského
farmaceutického prÛmyslu a zlep‰it spolupráci mezi farmaceutick˘mi
firmami. Tyto v souãasné dobû konkurenãní firmy budou poprvé spolu-
pracovat na spoleãném v˘voji léãiv. DÛleÏit˘m faktorem pro úspûch
iniciativy bude zapojení akademické sféry a klinick˘ch stfiedisek,
mal˘ch a stfiedních podnikÛ, organizací pacientÛ a vefiejn˘ch orgánÛ,
coÏ v‰e povede k rychlej‰ímu pouÏití v˘sledkÛ. 

Za provádûní spoleãné technologické iniciativy pro inovativní léãiva
bude zodpovûdn˘ spoleãn˘ podnik. Spoleãn˘ podnik bude zaloÏen
jako orgán Spoleãenství nafiízením Rady podle ãlánku 171 Smlouvy
Evropskou komisí a Evropskou federací farmaceutického prÛmyslu
a asociací EFPIA (jde o neziskovou organizaci zastupující v˘zkumné
farmaceutické odvûtví v Evropû, jejímiÏ ãleny jsou vnitrostátní asocia-
ce v˘zkumn˘ch farmaceutick˘ch spoleãností i samotné v˘zkumné far-
maceutické spoleãnosti). Spoleãn˘ podnik by mûl fungovat pro období
konãící 31. 12. 2017, své sídlo bude mít v Bruselu. Spoleãn˘ podnik
bude mít svou vlastní právní subjektivitu, v ãlensk˘ch státech pak nej-
‰ir‰í zpÛsobilost k právním úkonÛm, souãasnû bude zodpovûdn˘ za
ve‰kerou svou ãinnost. âinnost podniku se bude fiídit jeho stanovami.

Rozpoãet spoleãného podniku byl stanoven na 2 mld. €. Evropská
komise pfiispûje 1 mld. € z ropoãtu specifického programu Spolupráce,
tematické priority Zdraví 7. RP. Zb˘vající miliardu dodají EFPIA
a v˘zkumné farmaceutické spoleãnosti, které jsou jejími fiádn˘mi ãleny.
Provozní náklady ponesou rovn˘m dílem EK a EFPIA a do 31. 12. 2007
by nemûly pfiev˘‰it 4 % celkového rozpoãtu. Spoleãn˘ podnik bude
podporovat v˘zkumné ãinnosti provádûné v ãlensk˘ch státech
a v zemích pfiidruÏen˘ch k 7. RP na základû otevfien˘ch v˘zev k pfied-
kládání návrhÛ. Pfiíspûvek Spoleãenství bude pouÏit v˘hradnû k podpo-
fie akademické sféry, mal˘ch a stfiedních podnikÛ, vefiejn˘ch orgánÛ
a podobnû. âlenské spoleãnosti EFPIA ponesou náklady své ãásti
v˘zkumné spolupráce ve stejné v˘‰i jako pfiíspûvek Spoleãenství, a to
ve formû rÛzn˘ch zdrojÛ (personál, vybavení, spotfiební materiál
apod.).

Vztahy mezi konsorcii vybran˘mi pro jednotlivé projekty a spoleãn˘m
podnikem budou upravovat tzv. dohody o grantu. Ty stanoví provádû-
ní jednotliv˘ch v˘zkumn˘ch ãinností, vhodnost finanãních ujednání
a pravidla t˘kající se práv du‰evního vlastnictví na základû zásad uve-
den˘ch ve stanovách spoleãného podniku.

Struktura spoleãného podniku by mûla b˘t následující: zakladatelé (EK
a EFPIA) budou rovn˘m dílem sdílet povinnosti a náklady spojené s ãin-
ností JTI. Ta bude, jak je jiÏ uvedeno v˘‰e, spravována spoleãn˘m pod-
nikem a jeho orgány (rada, v˘konná kanceláfi a vûdeck˘ v˘bor)
a dvûma dal‰ími skupinami (skupina ãlensk˘ch státÛ a fórum zúãastnû-
n˘ch subjektÛ).

Zodpovûdnosti jednotliv˘ch orgánÛ by se mûly t˘kat tûchto ãinností:
Spoleãn˘ podnik bude fiídit provádûní v˘zkumn˘ch ãinností nastínû-
n˘ch ve v˘zkumném programu; V˘konná kanceláfi bude odpovídat za
kaÏdodenní fiízení vãetnû procesÛ v˘zev k pfiedkládání návrhÛ, postu-
pÛ hodnocení, dohod o grantu atd.; Rada bude mít celkovou odpo-
vûdnost za fungování spoleãného podniku iniciativy a po konzultaci
s Vûdeck˘m v˘borem bude rozhodovat o roãním provádûní v˘zkum-
n˘ch ãinností, bude odpovídat za komunikaci a koordinaci mezi ãin-
nostmi iniciativy a ãlensk˘ch státÛ; Vûdeck˘ v˘bor bude poradním
orgánem rady.

A jaké by mûly b˘t nûkteré konkrétní cíle Iniciativy, resp. spoleãného
podniku? Jsou to: podpora pfiedv˘robního farmaceutického v˘zkumu
a v˘voje, podpora v˘zkumn˘ch priorit stanoven˘ch v˘zkumn˘m pro-
gramem JTI prostfiednictvím udûlování grantÛ na základû konkurenã-
ních v˘zev k pfiedkládání návrhÛ, propagace partnerství soukromého
a vefiejného sektoru s cílem zv˘‰it investice do biofarmaceutického
odvûtví, zaji‰tûní úãinnosti a trvanlivosti JTI pro inovativní léãiva. Více
informací o JTI pro inovativní léãiva je k dispozici na internetov˘ch
stránkách http://ec.europa.eu/research/health/imi.

Společná technologická iniciativa pro vestavěné elektronické
systémy (ARTEMIS JTI)
Spoleãná technologická iniciativa ARTEMIS si klade za cíl vytvofiit jed-
notn˘ celoevropsk˘ program v˘zkumu a v˘voje, kter˘ pomÛÏe prÛmys-
lu EU dosáhnout vedoucí pozice v oblasti vestavûn˘ch poãítaãov˘ch
technologií. Vestavûné systémy jsou poãítaãe pouÏívané v rozsáhlej-
‰ích systémech k ovládání a kontrole zafiízení, jako jsou automobily,
domácí pfiístroje, komunikaãní zafiízení, fiídící a kanceláfiská technika.
Jsou rozhodující nejen pro inovaãní potenciál a konkurenceschopnost
stávajících evropsk˘ch prÛmyslov˘ch odvûtví, ale také pro umoÏnûní
vzniku zcela nov˘ch trhÛ a spoleãn˘ch uplatnûní – od oblasti osobní-
ho zdraví aÏ po monitorování Ïivotního prostfiedí.

Zakládajícími ãleny spoleãného podniku ARTEMIS, zaloÏeného podle
ãlánku 171 Smlouvy o ES za úãelem spoleãné technologické iniciativy
v oblasti vestavûn˘ch poãítaãov˘ch systémÛ, by mûlo b˘t Evropské spo-
leãenství a sdruÏení ARTEMISIA zastupující evropské spoleãnosti a jiné
instituce pro v˘zkum a v˘voj pÛsobící v pfiíslu‰né oblasti. Spoleãn˘
podnik byl vytvofien na období do 31. 12. 2017 a jeho sídlo bude, stej-
nû jako v pfiípadû JTI pro inovativní léãiva, v Bruselu.

Celkov˘ rozpoãet spoleãného podniku by mûl b˘t 2,7 mld. €, pfiiãemÏ
60 % bude pokryto prÛmyslem, 410 mil. € Komisí z rozpoãtov˘ch pro-
stfiedkÛ 7. RP (specifického programu Spolupráce, tematické priority
Informaãní a komunikaãní technologie) a zb˘vajících 800 mil. € ãlen-
sk˘mi státy.
Pokud jde o provozní náklady spoleãného podniku, ty budou hrazeny
jednak z pfiíspûvkÛ sdruÏení ARTEMISIA, které pfiispûje maximální ãást-
kou 20 mil. €, pfiíp. 1 % celkov˘ch nákladÛ na projekty podle toho,
která ãástka je vy‰‰í, pfiiãemÏ tato ãástka nepfiesáhne 30 mil. €, dále
finanãním pfiíspûvkem Spoleãenství v maximální v˘‰i 10 mil. €

a v neposlední fiadû vûcn˘mi pfiíspûvky ãlensk˘ch státÛ ARTEMIS.

V˘zkumná a v˘vojová ãinnost spoleãného podniku ARTEMIS pak
bude financována tak, Ïe Spoleãenství pfiispûje do max. v˘‰e 410
mil. € a ãlenské státy ARTEMIS budou pfiispívat v podobû roãních
závazkÛ k pfiímému poskytování pfiíspûvkÛ v˘zkumn˘m a v˘vojo-
v˘m organizacím, které se úãastní v˘zkumn˘ch a v˘vojov˘ch pro-
jektÛ. V˘zkumné a v˘vojové organizace budou také pfiispívat podí-
lem na nezbytné náklady na chod projektÛ, a to ve formû vûcn˘ch
pfiíspûvkÛ.
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Financování projektÛ, které budou vybírány na základû otevfien˘ch
v˘zev vyhla‰ovaného spoleãn˘m podnikem, se bude fiídit pfiedem sta-
noven˘mi pravidly. Finanãní pfiíspûvek spoleãného podniku ARTEMIS
úãastníkÛm projektÛ bude stanoven procentem z celkov˘ch nákladÛ na
projekt, které v pfiípadû potfieby stanoví financující orgány uzavírající
grantové dohody. V˘‰e tohoto pfiíspûvku mÛÏe ãinit aÏ 16,7 %. Tento
podíl bude stejn˘ pro v‰echny úãastníky projektÛ vybran˘ch v rámci
konkrétní v˘zvy. S úãastníky projektÛ budou ãlenské státy ARTEMIS
uzavírat grantové dohody v souladu se sv˘mi vnitrostátními pfiedpisy,
které se vztahují zejména na kritéria zpÛsobilosti, a s ostatními závaz-
n˘mi finanãními a právními poÏadavky. Vnitrostátní pfiíspûvky se pak
budou vyplácet pfiímo úãastníkÛm projektu v souladu s vnitrostátními
grantov˘mi dohodami.

I spoleãn˘ podnik ARTEMIS bude mít svou strukturu tvofienou Správní
radou, sloÏenou ze zástupcÛ ãlenÛ spoleãného podniku, zodpovûdnou
za provoz spoleãného podniku a dohlíÏející na jeho ãinnost; Radou
správních orgánÛ tvofienou správními orgány spoleãného podniku;
V˘borem pro prÛmysl a v˘zkum, odpovûdn˘m za vypracování strate-
gického plánu, zpracování návrhÛ strategie atd., jehoÏ ãlenové jsou
jmenováni sdruÏením ARTEMISIA. Nejvy‰‰ím v˘konn˘m orgánem spo-
leãného podniku je V˘konn˘ fieditel, odpovídající za jeho kaÏdodenní
fiízení. Je volen správní radou na základû seznamu kandidátÛ sestave-
ného Komisí, a to na období maximálnû tfií let.

Podobnû jako spoleãn˘ podnik pro inovativní léãiva má spoleãn˘ pod-
nik ARTEMIS ve sv˘ch stanovách naznaãeny cíle, mezi nûÏ patfií: vyme-
zit a provádût v˘zkumn˘ program k rozvoji klíãov˘ch technologií pro
vestavûné poãítaãové systémy v rÛzn˘ch oblastech vyuÏití, podporovat
v˘zkumné a v˘vojové ãinnosti, organizovat v˘zvy k podávání nabídek,
hodnotit nabídky a pfiidûlovat financování vybran˘m projektÛm, navá-
zat úzkou spolupráci s evropsk˘mi, vnitrostátními a mezinárodními
orgány a zainteresovan˘mi subjekty, jejímÏ cílem je podpora pfiíznivé-
ho inovativního prostfiedí v Evropû, a zajistit mezi tûmito subjekty lep‰í
koordinaci a souãinnost. Více informací o této spoleãné technologické
iniciativû viz http://www.artemis-office.org.

Závěr
Pfiedpokládá se, Ïe závazn˘ právní rámec pro první sérii JTI bude zve-
fiejnûn v prÛbûhu druhé poloviny roku 2007 za portugalského pfiedsed-
nictví Rady. Co se t˘ãe dal‰ích ãtyfi pfiipravovan˘ch JTI, oãekává se, Ïe
jejich návrhy by mûly b˘t pfiedloÏeny Komisi v blízké dobû. V rámci
pracovního programu specifického programu Spolupráce pro rok 2007
nebylo pro JTI stanoveno Ïádné financování, jejich oficiální zahájení se
v‰ak oãekává aÏ v roce 2008.

LENKA HAVLÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

HAVLICKOVA@TC.CZ

Souãasná svûtová populace ãítá 6,6 miliard lidí, z nichÏ pfies 60 % Ïije
v Asii. Zatímco lidé v rozvojov˘ch zemích ãelí nedostatku potravin
a musí se tudíÏ zamûfiovat na v˘voj plodin odoln˘ch vÛãi suchu a ‰kÛd-
cÛm a poskytujících vysoké v˘nosy,  v rozvinut˘ch zemích je potravin
pfiebytek a lidé zde mají rostoucí zájem o biopotraviny, ãerstvé potra-
viny a potraviny se zdravou nutriãní hodnotou. Pro ilustraci lze uvést
pfiíklad Velké Británie, kde potravináfisk˘ prÛmysl sice roste roãnû 
o 5,2 %, ale zato poptávka po ãerstv˘ch a zdrav˘ch potravinách se
v posledních letech zvy‰ovala roãnû o 10 %. Právû pfii pûstování, zpraco-
vání a uchování potravin nalézají nanotechnologie svá nová uplatnûní.

Zemědělství
Tzv. precizní zemûdûlství usiluje o maximální v˘stupy pfii minimálních
vstupech, tj.  vysoké v˘nosy plodin  pfii malém a cíleném dávkování
hnojiv, pesticidÛ, herbicidÛ atd. Proto jsou  monitorovány vlastnosti
a stav pÛdy  a v˘voj plodin  a podle toho pak voleny postupy hnojení,
zavlaÏování atd. VyuÏívá se pfiitom v˘poãetní techniky, druÏicov˘ch
monitorovacích systémÛ (GPS) a dálkovû ovládan˘ch senzorov˘ch
zafiízení. 

Právû zde nacházejí uplatnûní nanotechnologie, a to pfiedev‰ím formou
autonomních bezdrátov˘ch nanosenzorÛ napojen˘ch na druÏicov˘
systém a rozmístûn˘ch po polích, kde monitorují v reálném ãase pÛdní
podmínky a rÛst plodin. Takováto situace je v nûkter˘ch ãástech USA
a Austrálie. Napfi. nûkteré kalifornské vinice produkují za tûchto podmí-
nek hrozny vynikající kvality. I kdyÏ jsou poãáteãní náklady spojené
s instalací senzorov˘ch zafiízení vysoké, investice se vyplácejí díky
vysoké kvalitû vín promítnuté do vysok˘ch trÏních cen tûchto vín. 

Masové pouÏívání pesticidÛ ve druhé polovinû 20. století sice celosvû-
tovû vedlo k vy‰‰í zemûdûlské  produkci, ale odhalení toxicity DDT
zpÛsobilo, Ïe byly a jsou hledány nové cesty ochrany úrody proti cho-
robám a ‰kÛdcÛm pfii zachování vysok˘ch v˘nosÛ. Jednou z metod je

v˘roba a pouÏívání zapouzdfien˘ch pesticidÛ a herbicidÛ s fiízen˘m
uvolÀováním aktivních látek. Je to podobné uplatnûní nanotechnologií,
jaké známe z nanomedicíny, kde jsou pfiedmûtem velkého zájmu cíle-
ná léãiva, tedy léãiva vázaná na vhodné nosiãe (napfi. zapouzdfiená),
dopravovaná k nemocn˘m místÛm v tûle, kde teprve nastává fiízené
uvolÀování aktivní látky.

¤ada firem vyrábí pfiípravky obsahující nanoãástice o rozmûrech 100 –
250 nm, které se rozpou‰tûjí ve vodû lépe neÏ bûÏné prostfiedky, a tím
dosahují vy‰‰í úãinnosti pfiípravkÛ. Jiné firmy pouÏívají vodní nebo ole-
jové emulze nanoãástic pesticidÛ a herbicidÛ a vpravují je do gelÛ,
krémÛ, kapalin a dal‰ích médií, které pak slouÏí jako preventivní,
léãebné nebo ochranné prostfiedky pro pûstování plodin. Napfi. jedna
z nejvût‰ích agrochemick˘ch spoleãností Syngenta tímto zpÛsobem
vyrábí rostlinn˘ rÛstov˘ regulátor pro trávníky sportovi‰È, aby vydrÏely
celé vegetaãní období a nebyly niãeny vedrem, suchem, chorobami
a provozem, a také prostfiedek proti ‰kodlivému hmyzu ohroÏujícímu
produkci bavlny, r˘Ïe, podzemnice a sóji.

Pfiedmûtem v˘zkumu jsou systémy pro fiízené uvolÀování hnojiv a pes-
ticidÛ do pÛdy, které mají reagovat na zmûny okolního prostfiedí a které
mají b˘t ovládány magnetick˘m polem, teplem, ultrazvukem, vlhkostí
a podobnû. V˘zkum je dále zamûfien na to, jak zajistit efektivnûj‰í vyu-
Ïívání vody, hnojiv a pesticidÛ rostlinami, aby byl sníÏen dopad zemû-
dûlské v˘roby na Ïivotní prostfiedí. Na v˘zkumu se kromû mal˘ch firem
podílejí i svûtové firmy,  napfi. LG, BASF, Honeywell, Bayer, Mitsubishi,
DuPont a dal‰í. 

Jsou je‰tû dal‰í oblasti v˘zkumu, které úzce navazují na zemûdûlství
a vyuÏívají nanotechnologií. Jako pfiíklady uvedeme ãistûní podzem-
ních vod a „sklizeÀ zlata“. K ãi‰tûní podzemních vod filtrací pouÏívá
americká firma Argonide nanovlákna oxidu hlinitého (NanoCeram)
o prÛmûru 2 nm. Filtry na této bázi odstraÀují z vody viry, baktérie

Nanotechnologie v zemědělství a potravinářství
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a prvoky. Podobné projekty bûÏí v rozvojov˘ch zemích, zejména Indii
a Jihoafrické republice. Nûmecká skupina BASF vyãlenila ze sv˘ch
fondÛ 105 mil. USD na v˘zkum technologií ãi‰tûní vod. Francouzsk˘
podnik vefiejn˘ch sluÏeb Generale des Eaux vyvinul vlastní nanofiltraã-
ní technologii ve spolupráci s firmou Filmet, která je dcefiinou spoleã-
ností firmy Dow Chemical. Dal‰í firma - Ondeo, nainstalovala v jedné
ze sv˘ch vodáren v okolí PafiíÏe tzv. ultrafiltraãní systém s otvory o prÛ-
mûru 100 nanometrÛ.

Jin˘m zpÛsobem ãistûní vod je pouÏití nanoãástic k tûmto úãelÛm.
Napfi. pfiípravek Nanocheck na ãistûní vod, vyrábûn˘ americkou firmou
Altairnano, obsahuje lantanové nanoãástice mající schopnost vázat fos-
fáty. Odstranûním fosfátÛ z rybníkÛ a bazénÛ se zabrání rÛstu neÏádou-
cích fias. V˘sledky amerického v˘zkumu ukázaly, Ïe prá‰ek sloÏen˘ ze
Ïelezn˘ch nanoãástic lze efektivnû pouÏít na ãi‰tûní kontaminovan˘ch
pÛd a spodních vod. Nanoãástice Ïeleza pÛsobí jako katalyzátor oxida-
ce a rozkladu organick˘ch zneãisÈujících látek typu trichlóretylénu, tet-
rachlórmetanu, dioxinÛ a PCB na jednodu‰‰í,  a pfiitom ménû toxické
uhlíkové slouãeniny. Kromû toho v˘zkum ukázal, Ïe nanoãástice oxidu
Ïeleza velmi efektivnû váÏou a odstraÀují arzén ze spodních vod, coÏ
je dosud nevyfie‰en˘ problém, kter˘ postihuje miliony lidí v rozvojo-
v˘ch zemích.   

Zcela odli‰ného charakteru je v˘zkum metod, jak získávat nanoãástice
zlata pomocí rostlin. Ukázalo se, Ïe vojtû‰ka pûstovaná v pÛdû bohaté
na zlato absorbuje zlaté nanoãástice sv˘mi kofieny a uchovává je ve
sv˘ch tkáních. Po sklizni se zlaté nanoãástice mechanicky oddûlí od
rostlin.

Potravinářství
Nanotechnologie naleznou v potravináfiství uplatnûní pfiedev‰ím pfii
zpracování  a balení potravin a v úpravách jejich nutriãní hodnoty. Jako
nanopotraviny jsou oznaãovány ty potraviny, pfii jejichÏ pûstování,
zpracování a balení bylo pouÏito nanotechnologick˘ch metod a nástro-
jÛ. V souãasné dobû je provádûn teprve v˘zkum tûchto moÏností, vãet-
nû fie‰ení otázek bezpeãnosti pro spotfiebitele. V˘zkum provádûjí velké
potravináfiské giganty,  jako jsou Nestlé, Kraft, Heinz a Unilever, které
se chtûjí podílet na trhu s nanopotravinami v pfií‰tím desetiletí. V˘zkum
také organizují rÛzné poradenské firmy, které se snaÏí dát dohromady
potravináfiské odborníky a nanotechnology. Pfiíkladem mÛÏe b˘t britská
firma Leatherhead Food International, která zorganizovala pracovní
skupinu NanoWatch, jejímÏ posláním je prozkoumat reálné a bezpeã-
né pouÏívání nanopfiísad ve v˘robû potravin a nápojÛ. 

Balení a bezpečnost potravin
Obaly slouÏí k zaji‰tûní trvanlivosti potravin a moÏnosti je transporto-
vat a skladovat. Zvlá‰tní kategorií jsou inteligentní obaly, jejichÏ
v˘zkum vyuÏívá kromû jiného i poznatkÛ z oblasti nanotechnologií.
Od inteligentních obalÛ se poÏaduje, aby mûly modifikovatelnou pro-
pustnost, byly schopné samy zacelit drobné dírky a trhliny, byly odol-
né vÛãi mechanickému, tepelnému, chemickému a mikrobiálnímu
pÛsobení okolí, pfiípadnû aby mûly antimikrobiální a protiplísÀov˘
povrch a byly schopny vnímat a signalizovat mikrobiologické a bioche-
mické zmûny zabalen˘ch potravin.  

Spotfiebitel stále ãastûji poÏaduje, aby potraviny byly zabaleny tak, aby
neztrácely na kvalitû a zÛstaly dlouho ãerstvé a bezpeãné. Proto neu-
stále roste firemní zájem o inovaãní metody v obalové technice
a o inteligentní obalové systémy. Uvedeme nûkolik pfiíkladÛ v˘zkumu
a aplikací. Firma Kraftfoods spolu s v˘zkumníky z Rutgersovy univerzi-
ty v USA vyvíjí tzv. elektronick˘ jazyk, kter˘ bude vkládán do obalu
s potravinami. Toto zafiízení na bázi nanosenzorÛ je extrémnû citlivé na

plyny uvolÀující se pfii rozkladu potravin a pfii jejich pfiítomnosti mûní
barvu. Firma Bayer Polymers vyvinula novou balicí fólii Durethan 
KU2-2601, která je lehãí, pevnûj‰í a odolnûj‰í vÛãi teplu neÏ bûÏné
fólie. PoÏadovanou vlastností kaÏdé balicí fólie je ochrana obsahu pfied
vysu‰ením a vnikáním vlhkosti a kyslíku. Nová fólie, tzv. hybridní
systém, obsahuje velké mnoÏství silikátov˘ch nanoãástic, které brání
vnikání kyslíku a dal‰ích plynÛ a unikání vlhkosti, a tím chrání potravi-
ny pfied zkaÏením.

Nanotechnologie se dají uplatnit také v pivovarnictví. Pro transport
piva v láhvích by se hodily plastové láhve, protoÏe jsou lehãí neÏ skle-
nûné láhve a levnûj‰í neÏ  plechovky. Av‰ak alkohol reaguje s bûÏn˘m
plastem láhve, a tím se radikálnû zkracuje trvanlivost piva. Proto Vori-
dan, divize americké firmy Eastman Chemical Co., spolu s americk˘m
v˘robcem nanojílÛ  Nanocor vyvinuli speciální nanokompozit obsahu-
jící nanoãástice jílu s názvem Imperm. Láhve z nûj vyrobené uchovají
kvalitu piva aÏ 6 mûsícÛ.

Kontaminaci potravin lze odhalit také luminiscenãní metodou. Firma
AgroMicron vyvinula sprej obsahující bílkovinu, která vydává viditelné
luminiscenãní záfiení v kontaktu s mikroby typu Salmonella nebo 
E. coli. âím je vy‰‰í bakteriální kontaminace, tím intenzivnûj‰í je lumi-
niscenãní záfiení. Pfiedmûtem EU projektu GoodFood (2004-2007) je
v˘voj pfienosného nanosenzorového pfiístroje na detekci chemikálií,
patogenÛ a toxinÛ v potravinách. Zafiízení je urãeno na odhalování
‰kodliv˘ch bakterií v mase a rybách, plísní na ovoci, pesticidÛ na ovoci
a zeleninû atd.

V˘zkum ukázal, Ïe nanoãástice oxidu hofieãnatého a oxidu zineãnaté-
ho niãí mikroorganismy podobnû jako drahé stfiíbrné nanoãástice.
Jejich vyuÏití pfii balení potravin se zdá b˘t atraktivní. Nanotechnologie
nalezly uÏití také ve znaãení  potravin a jejich sledování v celém doda-
vatelském fietûzci. Jde o znaãení pomocí RFID etiket, tj. ‰títkÛ pro
radiofrekvenãní identifikaci, vyvinut˘ch pro vojenské úãely jiÏ pfied
padesáti roky. Zafiízení pozÛstává z mikroprocesoru a antény a vysílá
data k bezdrátovému pfiijímaãi. Tím trvale umoÏÀuje sledování zboÏí
na jeho celé cestû od skladu ke spotfiebiteli. V˘hoda RFID etiket oproti
ãárov˘m kódÛm spoãívá v tom, Ïe ãtení etiket je automatické a rychlé
(stovky etiket za sekundu), zatímco ãárové kódy musí b˘t snímány
ruãnû a na jednotliv˘ch kusech zboÏí. Nev˘hodou etiket je zatím nepfii-
mûfienû vysoká cena, protoÏe jejich v˘roba je zaloÏena na kfiemíkové
technologii jako jiné elektronické prvky. I pfies tuto nev˘hodu prodejní
fietûzce, jako je Wal-Mart, Tesco a dal‰í, jiÏ vyzkou‰ely toto znaãení.

Také Nanofood je konsorcium firem a organizací ze seversk˘ch státÛ
(·védska, Norska, Finska, Dánska, Loty‰ska, Estonska, Litvy,  Polska,
severního Nûmecka). Bylo zaloÏeno v r. 2005 s cílem podporovat apli-
kace nanotechnologií v potravináfiském prÛmyslu. Pfiedmûtem jejich
zájmu je v˘voj senzorÛ na sledování kvality potravin, tj. zda neobsahu-
jí toxické látky a bakterie, v˘voj antibakteriálních povrchÛ potravináfi-
sk˘ch strojÛ, v˘voj tenãích, pevnûj‰ích a lacinûj‰ích balicích materiálÛ
pro potraviny a v˘voj potravin se zdravûj‰í nutriãní skladbou.

Úpravy potravin
VyuÏití nanotechnologií v této oblasti spoãívá zejména ve v˘voji nano-
kapslí, které se vpravují do potravin a nápojÛ. Tyto nanokapsle mají
dopravit potravinové doplÀky (v angliãtinû zvané „nutraceuticals“) na
patfiiãné místo v tûle a tam je uvolnit. Uvedeme nûkolik pfiíkladÛ. 

Izraelská firma Nutralease vyrábí nanoãástice obsahující potravino-
vé doplÀky. Jsou to micely o velikosti 5 aÏ 100 nm, které obalují nut-
rienty, jako je lycopen, beta-karoten, lutein, fytosterin, koenzym
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Q10, vitamin D a vitamin E. Tyto pfiípravky slouÏí k obohacení nápo-
jÛ, mléãn˘ch v˘robkÛ a nûkter˘ch dal‰ích potravin o látky, které
pÛsobí jako antioxidanty, sniÏují hladinu LDL cholesterolu a podpo-
rují absorpci vápníku. Uvedené micely se pfiipravují speciální tech-
nologií  zvanou Nano-sized Self-assembled Liquid Structures (NSSL).
V lidském tûle putují tyto micely spolu s potravinami zaÏívacím
systémem v nedotãeném stavu aÏ k membránám mezi zaÏívacím
systémem a krví. Tam se micely otevfiou, dopravované látky uvolní
a pronikají membránami do krve. 

Dal‰í izraelská firma, Shemen Industries, vyuÏívá technologie NSSL
a vyrábí obohacen˘ fiepkov˘ olej pod názvem CANOLA ACTIVE, kter˘
sniÏuje hladinu cholesterolu. V Západní Austrálii peãou speciální chléb
obsahující nanokapsle s rybím tukem. Kapsle uvolÀují rybí tuk aÏ
v Ïaludku, takÏe chuÈ chleba není dotãena. 

Příklady dalšího využití nanotechnologií
Firma Nestlé, která ze 49 % vlastní kosmetickou firmu L’ Oreál, vyvíjí
prÛhledn˘ opalovací krém s ochranou proti UV záfiení. Krém je vstfie-
báván pokoÏkou a souãasnû pomalu uvolÀuje vitamín E. Je to inovace
krému s ochrann˘m faktorem, kter˘ je jiÏ na trhu. Firma Estée Lauder
vyrábí preparáty na bázi nanoãástic pro zpomalování stárnutí pleti.
Americká firma Oilfresh Corporation dala na trh prá‰kov˘ nanokera-
mick˘ pfiípravek pro pouÏití ve fritézách. Jeho úãinek spoãívá v tom, Ïe
v dÛsledku velkého povrchu nanoãástic nedochází ve fritézách k tepel-
né polymerizaci oleje, a proto mÛÏe b˘t olej déle pouÏíván.  

¤ada chemick˘ch firem zkoumá pfiísady do potravin, které prodluÏují
jejich trvanlivost a které jsou tûlem lépe vstfiebávány. Pro tyto úãely
firma Biodelivery Sciences International vyvinula svinuté nanoãástice
o rozmûru kolem 50 nm, tzv. „nanocochleates“, které slouÏí jako
pouzdra pro choulostivé potravinové doplÀky, jako jsou vitamíny, lyko-
pen, omega mastné kyseliny, antioxidanty a dal‰í látky. Pfiedností tûch-
to nanoãástic je to, Ïe jsou odolné vÛãi oxidaci, tepeln˘m zátûÏím,
zmûnám pH a hydrol˘ze a Ïe pfiitom snadno pronikají bunûãn˘mi

membránami. Hodí se tedy pro transfer potravinov˘ch doplÀkÛ aÏ
k buÀkám. 

Specializovan˘m pracovi‰tûm na v˘zkum vyuÏití nanotechnologií
v potravináfiství je nedávno vzniklé holandské centrum Wageningen
Bionanotechnology Centre for Food and Health Innovations (BioNT
Wageningen). Specializuje se kromû jiného na sledování a diagnostiku
kvality a bezpeãnosti potravin, pouzdfiení a transport potravinov˘ch
doplÀkÛ, nanotoxikologii a podobnû. Nûmecká firma Aquanova vyvi-
nula novou technologii nazvanou NovaSol, v níÏ micely o rozmûrech
kolem 30 nm fungují jako optimální nosiãe hydrofobních aktivních
látek k buÀkám. Konkrétnû preparát NovaSOL Sustain obsahující dvû
aktivní látky, a to koenzym Q10 na sniÏování hladiny tukÛ v tûle a kyse-
linu alfa-lipoovou k navození pocitu sytosti, je nov˘ prostfiedek na hub-
nutí. Stejnou technologií se vyrábí vitamín C rozpustn˘ v tucích,  vodo-
rozpustn˘ vitamín E a koenzym Q10 a dal‰í pfiípravky.

Nadnárodní firma Unilever, která má ve svém sortimentu kromû jiného
i v˘robu zmrzliny (napfi. Cornetto, Magnum, Vienetta atd.), vyuÏívá
i nanotechnologií pro inovace v této oblasti. Napfi. vyvíjí zmrzlinu s níz-
k˘m obsahem tuku, ãehoÏ hodlá dosáhnout zmen‰ením rozmûru tuko-
v˘ch ãástic v emulzi na polovinu. V˘sledkem bude sníÏení obsahu tuku
z tradiãních 8 – 16 % na ménû neÏ 1 % pfii zachování kvality zmrzli-
ny. Dopad bude obrovsk˘, protoÏe Unilever prodá po celém svûtû
zmrzlinu za 3 mld. GBP roãnû. Zajímavé je, Ïe tento gigant se jiÏ 50 let
vûnuje v˘zkumu v˘roby zmrzliny a Ïe v souãasné dobû v této oblasti
zamûstnává 150 vûdcÛ a roãnû  na tento v˘zkum vydává 35 mil. GBP. 

(Zpracováno podle Nanoforum Report „Nanotechnology in Agriculture
and Food“ (May 2006) autorÛ Tiju Joseph and Mark Morrison, 
http://www.nanoforum.org/nf06~modul~showmore~folder~99999~sci
d~377~.html?action=longview_publication&) 

JITKA KUBÁTOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, KUBATOVA@TC.CZ

Evropské fórum pro vûdy o Ïivé pfiírodû (European Life Science Forum
– ELSF) a Evropská vûdecká nadace (European Science Foundation –
ESF) spoleãnû pfiipravují „Konferenci o v˘zkumn˘ch infrastrukturách ve
vûdách o Ïivé pfiírodû“ (Conference on Research Infrastructures for the
Life Sciences). Konference se bude konat v prostorách Evropského par-
lamentu v Bruselu ve dnech 13. – 14. záfií 2007.

PfiestoÏe jsou infrastruktury nepostradatelné nástroje pro podporu
v˘zkumu v moderních vûdách o Ïivé pfiírodû (Life Sciences), v Evropû
ãasto pfiedstavují limitující faktor v dÛsledku nedostatku mechanismÛ
vhodn˘ch pro jejich koordinovanou organizaci a financování. VáÏné
diskuse o „Evropsk˘ch v˘zkumn˘ch infrastrukturách“ zapoãaly pfied
nûkolika lety v souvislosti s koncepcí 7. RP. Diskuse byla pÛvodnû otev-
fiena na pÛdû „Evropského strategického fóra o v˘zkumn˘ch infrastruk-
turách“ (European Strategic Forum on Research Infrastructure - ESFRI),
které souãasnû publikovalo „Evropskou mapu pro v˘zkumné infrastruk-
tury“ (European Roadmap for Research Infrastructures). Tato mapa obsa-
huje mimo jiné ‰est infrastruktur pro biomedicínu a vûdy o Ïivé pfiírodû.

Nicménû zÛstalo otevfieno nûkolik témat. Pfiednû mapa ESFRI pfiedsta-
vuje seznam priorit stanoven˘ch poradním orgánem bez názoru ‰ir‰í
vûdecké komunity. Tato mapa je nástinem a prvním náhledem toho, co

se jeví jako hlavní potfieby pro kontinuální rozvoj infrastruktur. Jako ide-
ální pro diskuse o tûchto a podobn˘ch tématech se jeví  fórum právû
pfiipravované konference  „Konference o v˘zkumn˘ch infrastruktu-
rách“, kde se pfiedpokládá úãast ‰iroké vûdecké vefiejnosti ve vûdách
o Ïivé pfiírodû, kde mohou b˘t prezentovány a diskutovány jejich poÏa-
davky a názory. Na konferenci vystoupí s vyÏádan˘mi pfiedná‰kami
v˘znamní evrop‰tí vûdci a odborníci z rÛzn˘ch evropsk˘ch institucí
a univerzit s pfiíspûvky zamûfien˘mi na potfieby v˘zkumn˘ch infrastruk-
tur, strategické plánování a formy financování, implementaci evropské
mapy pro v˘zkumné infrastruktury a s dal‰ími tématy.

V tomto kontextu musí ‰iroká vûdecká komunita ve vûdách o Ïivé pfií-
rodû úãinnû pfiispût k této zásadní diskusi o v˘zkumn˘ch infrastruktu-
rách. Právû z tohoto dÛvodu  organizují Evropské fórum pro vûdy o Ïivé
pfiírodû (ELSF) a Evropská vûdecká nadace (ESF) uvedenou konferenci.
Více informací o programu a pfiedná‰ejících, stejnû tak jako praktické
informace a moÏnost registrace jsou k dispozici na www.elsf.
org/elsf_esf_conference.html

JUDITA KINKOROVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KINKOROVA@TC.CZ

Konference o výzkumných infrastrukturách ve vědách o živé přírodě
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Evropa je konglomerátem lidí a státÛ, které s sebou nesou kaÏd˘ vlast-
ní kulturu a historii a vût‰inou také jazyk. Právû tato sféra je stfiedem
zájmu humanitních vûd, a proto jsou humanitní vûdy v jistém slova
smyslu klíãovou oblastí evropské integrace a fungující Evropy. 
S cílem pfiehlédnout a osvûtlit potencionální pfiíspûvek humanitních
vûd do 7. RP,  zejména do priority 8. specifického programu „Spolu-
práce“, byla ustavena expertní skupina, jejímÏ úkolem bylo také
povzbudit a podpofiit integraci humanitního v˘zkumu do 7. RP jako
celku. Následující pfiíspûvek vychází ze zprávy této expertní sku-
piny. 

Expertní skupina a její cíle
Expertní skupina byla svolána, aby identifikovala pfiekáÏky bránící
zapojení humanitního v˘zkumu do 7. RP aby Evropské komisi doporu-
ãila opatfiení na zv˘‰ení a posílení úãasti humanitních vûd a na práci
evropského v˘zkumného prostoru. Skupina se mûla zamûfiit na násle-
dující body: 
- zhodnotit, do jaké míry jsou cíle kolaborativního a komparativního

v˘zkumu EU a nástroje rámcov˘ch programÛ adaptovány pro huma-
nitní disciplíny;

- zhodnotit, jak mohou b˘t klíãové pojmy evropského v˘zkumu, jako
„spoleãensk˘ dopad“, „pfiidaná hodnota“ a „politická relevance“, lépe
adresovány humanitním badatelÛm a integrovány humanitními vûdci
do návrhÛ projektÛ; 

- zamûfiit se na roztfií‰tûnost humanitních vûd, která je pfiekáÏkou jejich
úãasti na interdisciplinárním v˘zkumu na evropské úrovni;

- zamûfiit se na témata „hraniãních“ oborÛ, jak˘mi jsou napfiíklad medi-
ální vûdy, vizuální umûní a „information studies“;

- zamûfiit se na moÏnosti humanitních vûd pfii vytváfiení v˘zkumn˘ch
infrastruktur a na potfiebu vût‰í mobility v˘zkumníkÛ.

Jedním s dal‰ích cílÛ skupiny bylo ve spolupráci s fieditelstvím pro vûdu
a v˘zkum uãinit jazyk v˘zev 7. RP „pfiátel‰tûj‰í k humanitním vûdám“.
Jedenáctiãlenná expertní skupina byla zvolena tak, aby pokud moÏno
co nejlépe pokryla pole humanitních vûd. Jejími ãleny byli: prof. Wolf-
gang Mackiewicz (pfiedseda), filologie, Freie Universität Berlin, Nûmec-
ko; Margaret Gowen (zpravodajka), archeologie, Irsko; prof. Christine
Agriantoni, souãasné ekonomické a prÛmyslové dûjiny, Centre for Neo-
hellenic Reserach, University of Thessaly, ¤ecko; dr. Anna Bosman,
pedagogika, Radboud University Nijmegen, Nizozemsko; prof. Adriana
Cavarero, politická filosofie, University of Verona, Itálie; prof. Roman
Horak, politická teorie, lidová kultura, University of Applied Arts,
VídeÀ, Rakousko; Profesor Gabor Klaniczay, dûjiny stfiedovûku, histo-
rická antropologie, Central European University, Budape‰È, Maìarsko;
dr. Yunas Samad, dûjiny novovûku, etnologie, University of Bradford,
Velká Británie; prof. Liliana Tolchinsky, lingvistika, University of Barce-
lona, ·panûlsko; prof. Guy Van Orden, kognitivní psychologie, Univer-
sity of Cincinatti, USA; dr. Alina Zvinkliene, Gender Studies, Institute
for Social Research in Vilnius, Litva.
Expertní skupinu koordinoval dr. Pascal Dissard z Generálního fieditel-
ství pro vûdu a v˘zkum.

Specifika humanitních věd vzhledem k rámcovým programům
Humanitní vûdy, ãi vûdy o ãlovûku, mûly vÏdy v oblasti poznání zvlá‰t-
ní postavení. Nejsou to vûdy exaktní, nezkoumají „objektivní“ fyzickou
realitu a jejich poznatky nepfiiná‰ejí okamÏit˘ ekonomick˘ prospûch.
Pfiesto Ïádná doba nepochybovala o jejich nutnosti a uÏiteãnosti.  Rám-
cové programy EU jsou orientovány problémovû, to znamená, Ïe se
snaÏí cílen˘m zpÛsobem hledat odpovûdi na aktuální problémy. V pfií-
padû spoleãensk˘ch a humanitních vûd se k tomu pfiidává dimenze pfií-

nosu pro politiku: projekty by mûly pfiinést v˘sledky, které budou oka-
mÏitû aplikovatelné v konkrétní evropské politice. 

Humanitní vûdy v‰ak tradiãnû fungují jin˘m zpÛsobem, spjat˘m s kon-
ceptem univerzity, z ãehoÏ vypl˘vá celá fiada problémÛ, jimÏ pfii snaze
o zapojení do rámcov˘ch programÛ ãelí. NejdÛleÏitûj‰í z nich, které
zpráva opakovanû zmiÀuje, jsou oborová zamûfienost humanitních vûd
a nepfiítomnost tradice problémovû orientovaného bádání. K nim by se
dala pfiifiadit nepfiítomnost tradice t˘mové práce v mnoha humanitních
oborech; humanitní vûdci jsou je‰tû dnes pfiíli‰ ãasto spojováni s obra-
zem osamûlého muÏe pí‰ícího své velké dílo. Humanitní vûdy jsou více
neÏ v‰echny ostatní vûdní obory provázány s univerzitami a v˘zkum-
n˘mi ústavy. Právû tato historicky podmínûná institucionální vazba
humanitních vûd vede k hlubokému rozdûlení do jednotliv˘ch discip-
lín na stranû jedné a k národní orientaci na stranû druhé. Rozdrobenost
humanitních vûd, zfietelná uÏ na národních úrovních, vyvstane je‰tû
mnohem silnûji na úrovni evropské. Provázanost humanitních vûd
s univerzitami vede také k men‰í flexibilitû tûchto oborÛ.

Kromû toho zpráva vyzdvihuje v˘sadní postavení „tvrd˘ch“ vûd a tech-
nologií pfii financování v˘zkumu v 90. letech jak na národních, tak na
mezinárodní úrovni, coÏ na nûjakou dobu postavilo humanitní vûdy do
podfiadné pozice. DÛsledkem tohoto podceÀování humanitních vûd
bylo jisté zmrazení jejich schopnosti adekvátnû zváÏit vlastní potenciál
k rozvoji mimo svá tradiãní témata a struktury.

Pole pro rozvoj humanitních věd
Zpráva zdÛrazÀuje nutnost vût‰í provázanosti humanitních disciplín se
socioekonomick˘mi vûdami, které nacházejí své místo v evropském
v˘zkumu s vût‰í snadností. V rychle se mûnící spoleãnosti vyÏaduje
ekonomické i politické plánování solidní multidisciplinární bázi pro
reflexi spoleãnosti a jejího v˘voje. Humanitní vûdy by tedy mûly hledat
pojítka mezi vlastními v˘zkumn˘mi cíli a politick˘mi cíli v oblasti eko-
nomického a sociálního v˘voje.

V terminologii 7. RP se ãasto mluví o „znalostní spoleãnosti“. Tento ter-
mín se snaÏí vystihnout hlubokou promûnu, kterou evropská i svûtová
spoleãnost a ekonomika pro‰la bûhem posledních desetiletí. Produkce
se pfiesunuje z prÛmyslu do sektoru sluÏeb a nehmotn˘ch statkÛ, tech-
nické vymoÏenosti promûÀují zpÛsob i délku Ïivota. Novou spoleãnost
charakterizuje velk˘ v˘znam znalostí, aÈ uÏ ve formû nov˘ch technolo-
gií, nebo nutnosti celoÏivotního vzdûlávání. Obecnûji fieãeno, znalosti
jsou nejen základem rÛstu moderní spoleãnosti, ale také základem fun-
gování ãlovûka v ní. Velké mnoÏství znalostí produkovan˘ch „exaktní-
mi“ vûdami a technologiemi musí b˘t kompenzováno odpovídající
reflexí a znalostmi ve sféfie humanitních a socioekonomick˘ch vûd.
Aby se humanitní vûdy mohly úspû‰nû zhostit tohoto úkolu, musí zv˘-
‰it mezioborovou spolupráci s novou fiadou pfiidruÏen˘ch a okrajov˘ch
disciplín a také se socioekonomick˘mi a pfiírodními vûdami.“

Rychlá promûna spoleãnosti je taÏena pfiedev‰ím rozvojem poãítaão-
v˘ch a komunikaãních technologií. Tento rozvoj s sebou nese ‰irok˘
a rychle se vyvíjející sektor „kreativních prÛmyslÛ“ (od módy pfies poãí-
taãovou grafiku, design aÏ po poãítaãové hry), které patfií k nejrychleji
rostoucím sférám vÛbec. Právû tento sektor pfiedstavuje nové a bohaté
pole zájmu pro humanitní vûdy, a to jak v zhodnocení jejich dopadu
na kulturu a spoleãnost, tak v reflexi a stimulaci jejich dal‰ího v˘voje.

Humanitní vědy v rámcových programech
Socioekonomické a humanitní vûdy byly do rámcov˘ch programÛ

Humanitní vědy v 7. rámcovém programu
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zahrnuty teprve od 4. RP (1994 - 1998). Od té doby si v rámcov˘ch
programech na‰ly své pevné místo, pfiiãemÏ od 6. RP se staly samostat-
nou prioritou. Jist˘ pfievrat k postoji k humanitním vûdám pfiinesla Lisa-
bonská strategie, k jejímÏ prioritám patfií na jedné stranû ekonomick˘
pokrok a sociální soudrÏnost, na stranû druhé rozvoj evropské vûdy.
Lisabonská strategie tak vede k postupné valorizaci humanitních vûd,
které jsou vnímány jako klíãové pro anal˘zu a kritickou reflexi celé
fiady zásadních problémÛ a otázek. 

7. RP navazuje na Lisabonskou strategii a pracovní program priority 
8 – Socioekonomické a humanitní vûdy – se adresnû snaÏí zapojit
humanitní vûdy do programu a pfiitáhnout k úãasti na RP vût‰í poãet
humanitních vûdcÛ. Program bude uvnitfi vûdecké komunity podporo-
vat rozvinutí specifické orientace smûfiující k interdisciplinárnûj‰ímu
zamûfiení, vytvofiení v˘zkumn˘ch sítí a k vût‰í mezinárodní spolupráci
v oblasti humanitních vûd. V˘znam kladen˘ v posledních letech na
podporu humanitních vûd na‰el v ãetn˘ch evropsk˘ch státech svÛj
v˘raz ve vytvofiení vûdeck˘ch rad, jejichÏ úkolem je zhodnotit rozvoj
humanitních a sociálních vûd, podporovat vût‰í stupeÀ interdisciplinár-
nosti a spolupráci mezi institucemi na národní i mezinárodní úrovni
(Irsko, Holandsko, Francie). Tyto instituce se mimo jiné zamûfiují na
zvy‰ující se rozpûtí humanitního v˘zkumu, podporují jeho napojení na
sociální vûdy a snaÏí se o vytvofiení báze pro vût‰í stupeÀ spolupráce,
která by mûla pfiiná‰et v˘sledky aplikovatelné v sociální a ekonomické
politice. I v âesku by taková instituce jistû mohla vykonat spoustu
dobré práce.

Vytváfií se tak jakási nová vize humanitních vûd. Pro 7. RP je potfieba
velk˘ poãet v˘zkumníkÛ z humanitních oborÛ, ktefií se mohou angaÏo-
vat a rozvíjet v ‰ir‰ím rámci v˘zkumn˘ch aktivit a v kontextu daleko
‰ir‰í spolupráce a mezioborovosti. Jde o to, aby humanitní vûdci vykro-
ãili z úzké oblasti sv˘ch oborov˘ch znalostí a své náhledy a odbornost
vyuÏili ve spolupráci s vûdci jin˘ch oborÛ pfii fie‰ení otázek a problémÛ
velkého spoleãenského a politického v˘znamu.

Možnosti pro humanitní vědy v prioritě 8
Klíãov˘m pojmem evropské politiky se stal jiÏ zmiÀovan˘ pojem zna-
lostní spoleãnosti, kter˘ je tak ‰irok˘ a mnohovrstevn˘, Ïe ho nelze
uchopit prizmatem jediného oboru (napfiíklad ekonomie). Zde se oteví-
rá prostor pro pojmové my‰lení a kritickou anal˘zu ze strany sociálních
a humanitních vûd. Znalostní spoleãnost má svou dimenzi ekonomic-
kou, sociální, technologickou, komunikaãní, jazykovou, kybernetic-
kou, filosofickou, psychologickou a mnoho dal‰ích... 

Humanitní vûdy také provádûjí základní kulturní, sociální a etickou
reflexi spoleãnosti. Jejich zakotvení v dûjinách, v národních, jazyko-
v˘ch a kulturních tradicích by mûlo b˘t základem pro pochopení dyna-
miky a trendÛ v˘voje EU a mûlo by poskytnout bezpeãnou bázi pro kri-
tické zhodnocení a sebejist˘ rozvoj aplikovaného socioekonomického,

politického a kulturnû orientovaného v˘zkumu a politického v˘voje.
Humanitní vûdy by také mûly hrát podstatnou roli v uchopení evropské
kulturní a jazykové plurality jako zásadní komparativní v˘hody.
Pfii pfiekotném rozvoji vûd, technologií a spoleãnosti se stává stále pod-
statnûj‰í etická dimenze jejich souãasného stavu a jejich dal‰ího rozvo-
je. Také politické formulace adresující urãitá spoleãenská témata vyÏa-
dují bezpeãnou etickou, kulturní a sociální informaci, kterou by jim
mûly poskytnout právû humanitní vûdy. 

V prioritû 8 je velká podpora humanitních vûd oãekávána pfiedev‰ím
v tematick˘ch okruzích 3 - „Hlavní trendy ve spoleãnosti a jejich
dÛsledky“ a 5 - „Obãané v EU“. Nicménû i v dal‰ích okruzích najdeme
ãetná témata, pfii jejichÏ zpracování by mûly hrát klíãovou roli huma-
nitní vûdci. Expertní skupina roztfiídila v‰echna témata priority 8
v závislosti na roli, jakou by pfii jejich zpracování mûly hrát humanitní
vûdy, do tfií skupin. K humanitním vûdám se pfiímo vztahují následující
témata; kromû jmenovitû uveden˘ch by humanitní vûdy  mûly najít své
pole pÛsobnosti je‰tû v dal‰ích 17 identifikovan˘ch tématech.

8.1.1.2 Nehmotné investice a inovace v Evropû
8.2.1.1 Anal˘za, srovnání a zhodnocení rÛzn˘ch spoleãensk˘ch mode-

lÛ ve stfiednûdobé a dlouhodobé perspektivû
8.3.1.2 Faktory urãující porodnost v zemích EU
8.3.2.1 Mládí a sociální exkluze
8.3.3.1 Kulturní interakce a multikulturalismus v evropsk˘ch spoleã-

nostech
8.4.1.2 V˘vojové cesty a jejich dopad na Evropu v historické a kompa-

rativní perspektivû
8.4.2.1 Konflikty a mír
8.4.3.1 Evropa vidûná zvnûj‰ku
8.5.1.2 Nové zhodnocení obãanství v EU
8.5.2.1 Dûjiny a identity – artikulace národních a evropsk˘ch identit
8.5.2.2 Kreativita, kultura a demokracie
8.7.3.1 Budoucnost univerzit (expertní skupina)

Doporučení
Expertní skupina podává také nûkolik doporuãení fieditelství pro vûdu
a v˘zkum na podporu úãasti humanitních vûd v rámcov˘ch progra-
mech. Direktorát by mûl mimo jiné dbát na to, aby jazyk pracovních
programÛ byl vstfiícnûj‰í k humanitním vûdám, zjednodu‰it podávání
projektÛ, které mnoho humanitních vûdcÛ povaÏuje za základní pfie-
káÏku úãasti v projektech RP,  mûl by b˘t kladen vût‰í dÛraz na vytvo-
fiení prostoru pro zapojení humanitních vûdcÛ do jin˘ch priorit RP. Sku-
pina také navrhuje zaloÏení institucí, které by podnûcovaly mezinárod-
ní a politicky orientovan˘ humanitní v˘zkum.

MICHAL PACVO≈,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

PACVON@TC.CZ

Oblast „Vûda ve spoleãnosti“ je souãástí specifického programu Kapaci-
ty 7. rámcového programu. Její aktivity si kladou za cíl „stimulovat har-
monickou integraci vûdeckého a technologického úsilí a pfiidruÏen˘ch
v˘zkumn˘ch politik do evropské spoleãnosti“. Oblast Vûda ve spoleã-
nosti je zamûfiena na tematické okruhy, které mají úzk˘ vztah k vûdû
a v˘zkumu a vytváfiejí jak˘si kontext, v nûmÏ je vûdeck˘ Ïivot ve spo-
leãnosti zapu‰tûn. Zab˘vá se proto místem vûdy ve spoleãnosti, mapuje
vztah vûdy a politiky, zkoumá etické otázky vûdy a v˘zkumu, gendero-
vé otázky a vûdeckou v˘chovu. Program chce také podporovat budová-

ní kapacit nev˘zkumn˘ch aktérÛ (obãansk˘ch sdruÏení nebo napfiíklad
muzeí). âást prostfiedkÛ je pfiedem cílenû smûrována konkrétním projek-
tÛm. Základní principy okruhu „Vûda ve spoleãnosti“, jako genderová
rovnost, etické otázky nebo podpora v˘chovy vûdcÛ, jsou integrální
souãástí celého 7. RP. „Vûda ve spoleãnosti“ je zastfie‰uje a monitoruje.

Obecné rysy
Program „Vûda ve spoleãnosti“ tematicky navazuje na program „Vûda
a spoleãnost“ ze 6. rámcového programu. Novû pouÏitá pfiedloÏka „ve“

Věda ve společnosti
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má zdÛrazÀovat, Ïe i v˘zkum je specifickou formou spoleãenské akti-
vity. Program bude implementován prostfiednictvím souboru tfií inicia-
tiv. Jsou to: 
- politické akce a v˘zkum podporovan˘ pfiímo z tématu,
- koordinace ãlensk˘ch a pfiidruÏen˘ch státÛ pfii identifikaci spoleãn˘ch

cílÛ a posilování národních praktik v duchu otevfien˘ch metod koor-
dinace,

- podpora a monitorování dopadu témat „Vûdy ve spoleãnosti“ v jin˘ch
ãástech rámcového programu a koordinace tûchto témat v rámcovém
programu a v rámci jin˘ch relevantních aktivit EU.

Program je rozdûlen do tfií akãních linií:
1. dynamiãtûj‰í politické fiízení vztahu vûdy a spoleãnosti,
2. roz‰ífiení horizontÛ s ohledem na témata vûdecké v˘chovy a gender, 
3. podpora funkãních dvoucestn˘ch kanálÛ mezi vûdou a vefiejností.

Souãasnû se program pro rok 2007 snaÏí na jedné stranû navázat na
aktivity okruhu „Vûda a spoleãnost“ ze 6. RP (období 2007 - 2009), na
stranû druhé pfiipravuje pÛdu pro nové prvky, které by mûly b˘t do pro-
gramu zaãleÀovány od roku 2010. âást prostfiedkÛ  programu „Vûda ve
spoleãnosti“ je urãena jmenovitû stanoven˘m projektÛm. Patfií mezi nû
Evropské ceny pro mladé vûdce (Descartesovy ceny), Lisabonská kon-
ference o etice, 14. mezinárodní konference Ïensk˘ch vûdkyÀ a inÏe-
n˘rek, Lindauova nadace nebo Evropská unie pro rozhlasové vysílání.

Témata okruhu „Vûda ve spoleãnosti“ jsou vypsána pro následující typy
projektÛ:
1. Projekty spolupráce (malé a stfiední) – jedná se o v˘zkumné projek-

ty zamûfiené na konkrétní cíle, které mají zlep‰it evropskou konku-
renceschopnost nebo mají b˘t cíleny na v˘znamné spoleãenské
potfieby. Maximální v˘‰e evropské podpory pro tyto projekty je 800
tis. €.

2. Koordinaãní a podpÛrné akce – cílem tûchto projektÛ je buì koordi-
nace v˘zkumn˘ch aktivit (CSA coordinating), nebo akce na podporu
v˘zkumn˘ch aktivit a politik (CSA supporting). 

První v˘zva k podávání projektÛ v této prioritû jiÏ byla uzavfiena, dal‰í
v˘zva je oãekávána v prÛbûhu roku 2008.

Tematické okruhy

1. Dynamiãtûj‰í politická vláda nad vztahem mezi vûdou a spoleãností
První tematická podoblast zkoumá místo vûdy a technologií ve spoleã-
nosti. Sem patfií etické otázky spojené s vûdou a nov˘mi technologie-
mi, jejich politick˘ kontext, otázka vztahu vûdy a kultury nebo téma
role a obrazu vûdce.
Druhá velká podoblast se t˘ká snahy anticipovat a vyjasnit politická,
spoleãenská a etická témata. Sem patfií téma politického vládnutí ve
sféfie vûdy, iniciace procesÛ spolupráce ve vûdû na evropské úrovni
a podnûcování politické debaty o etick˘ch otázkách ve vûdû. 
Tfietí podoblastí jsou takzvané prÛfiezové aktivity. V budoucích v˘zvách
by se zde mûla objevit témata autoregulace vûdecké komunity, vyuÏití
vûdeck˘ch expertiz pro politiku nebo téma v˘voje role univerzit.

2. Zvût‰ování potenciálu a roz‰ifiování horizontÛ
Tato oblast zahrnuje téma gender a téma mládeÏ ve vztahu k vûdû
a v˘zkumu. 
Tematika rovného pfiístupu k pohlavím ve vûdû a v˘zkumu je jedním
z hlavních motivÛ, kter˘ se objevuje ve v‰ech kapitolách 7. RP. „Vûda
ve spoleãnosti“ vytváfií pro toto téma jakousi metarovinu, kdyÏ si klade
za cíl zmapovat posilování role Ïeny ve vûdû, ãi provést meta-anal˘zu
genderové tematiky  a vûdeckého v˘zkumu.
Zatímco ostatní ãásti 7. RP jsou otevfieny vûdcÛm v rÛzn˘ch stadiích
kariérního v˘voje, tato kapitola „Vûdy ve spoleãnosti“ se obrací k mlad-
‰í vrstvû populace a t˘ká se zejména vûdecké v˘chovy. Budou se zde
objevovat témata obrazu vûdy, zpÛsoby vyuãování vûdy nebo zvy‰ová-
ní atraktivnosti vûdy pro mladé lidi.

3. Komunikace mezi vûdou a spoleãností
V této oblasti existuje silná návaznost na aktivity vze‰lé z pfiedchozích
rámcov˘ch programÛ jako jsou Descartesovy ceny nebo Evropská unie
pro rozhlasové vysílání. Zkoumáno bude také napfiíklad to, jak vefiej-
nost vnímá vûdecké programy. 

MICHAL PACVO≈,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

PACVON@TC.CZ

Dne 16. kvûtna 2007 uspofiádalo Technologické centrum AV âR
v rámci projektÛ CeTT a CIRC a ve spolupráci s britskou ambasádou
semináfi s mezinárodní úãastí "Podpora komercializace nov˘ch techno-
logií ve Velké Británii a v âeské republice“. Semináfi, kter˘ probûhl
v prostorách rektorátu Univerzity Karlovy, absolvovalo 118 úãastníkÛ
z nejrÛznûj‰ích organizací a firem. 

V dopoledním bloku vystoupili ãtyfii ãe‰tí pfiedná‰ející, v odpoledním
bloku na jejich pfiíspûvky navázali tfii fieãníci z Velké Británie. Proble-
matika komercializace nov˘ch technologií byla pfiedstavena z rÛzn˘ch
úhlÛ pohledu - jak v˘zkumn˘ch institucí, tak i soukrom˘ch firem.
V úvodní pfiedná‰ce seznámil Ing. Janeãek z Asociace v˘zkumn˘ch
organizací  posluchaãe se souãasn˘m stavem komercializace v˘sledkÛ
v˘zkumu a v˘voje a nastínil moÏnosti a rizika, související  nejen s vyu-
Ïíváním Strukturálních fondÛ EU. Ve dvou následujících pfiedná‰kách
byla tematika komercializace pfiedstavena z pohledu soukrom˘ch
firem, a to jak velké mezinárodní firmy, tak i stfiední ãeské firmy.
Dr. Peterková, ze spoleãnosti Siemens, zdÛraznila  nutnost spolupráce
firmy s univerzitami a vûdecko-v˘zkumn˘mi organizacemi, a uvedla

i nûkolik konkrétních pfiíkladÛ. Dr. Hejda pak podrobnû prezentoval
vûdecko-v˘zkumné aktivity Jihlavanu, a. s., ãeské stfiední firmy z oboru
letectví. Posluchaãi byli rovnûÏ seznámeni s rolí vûdecko-technologic-
k˘ch parkÛ pfii komercializaci nov˘ch technologií, jejich v˘hodami

Seminář o komercializaci nových technologií 



22

i riziky. MoÏnosti vûdecko-technick˘ch parkÛ nastínil Ing. Dudek
z Technologického inovaãního centra âKD Praha.

Odpolední blok byl zahájen obecnûj‰ím vstupem do problematiky
ochrany du‰evního vlastnictví a moÏností komercializace inovativních
produktÛ. Posluchaãi byli seznámeni se základními termíny z této pro-
blematiky, jako ochrana du‰evního vlastnictví, patenty, licencování,
spin-out firmy, joint venture. Byly pfiedstaveny moÏnosti i rizika jednot-
liv˘ch zpÛsobÛ komercializace v˘stupÛ v˘zkumn˘ch v˘sledkÛ. Úvodní
referát pfiednesl Colin Alexander z Oxford Innovation Ltd. Po vstupní
pfiedná‰ce Alex Smeets, rovnûÏ ãinn˘ v Oxford Innovation Ltd., navázal
pfiehledem nejãastûj‰ích chyb pfii komercializaci nov˘ch produktÛ, kter˘
doprovodil mnoÏstvím pfiíkladÛ z praxe. V posledním pfiíspûvku byli
úãastníci informováni  o zku‰enostech konkrétních firem, které vyvíjely
nové technologie a pracovaly s inovaãními produkty. Pfiedstavené firmy
zvolily pfii komercializaci rÛzné strategie, v‰echny ale byly úspû‰né. Pre-
zentaci si pfiipravil Bruce Savage, kter˘ má praktické zku‰enosti s vede-
ním nûkolika inovativních firem, pfiedev‰ím z oblasti biologie. Následo-
vala otevfiená diskuse se v‰emi britsk˘mi fieãníky, bûhem které lektofii
odpovídali na mnoÏství zajímav˘ch dotazÛ z pléna.

Semináfi se konal v rámci projektu JPD 3 „Centrum pro transfer techno-
logií“, kter˘ je spolufinancován Evropsk˘m sociálním fondem a státním
rozpoãtem âR. Jednotlivé prezentace fieãníkÛ jsou k dispozici na inter-
netové adrese projektu: http://www.cett.cz/detail-novinek/?new=85. 

DANA HAVLÍKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, HAVLIKOVA@TC.CZ

Technologické centrum AV âR, Agentura pro podporu podnikání
a investic CzechInvest a âeská styãná kanceláfi pro vûdu a v˘zkum
v Bruselu CZELO uspofiádaly sérii semináfiÛ  „Malé a stfiední podniky
v 7. rámcovém programu EU: nové
moÏnosti spolupráce, financování
a kontaktÛ“. Semináfie s témûfi shodn˘m
programem se konaly ve dnech 5. aÏ 7.
ãervna 2007 v Pardubicích, Brnû
a Ostravû. 

Program semináfiÛ byl ãlenûn do dvou
blokÛ. První ãást pfiinesla informace
o struktufie 7. RP, podmínkách úãasti,
moÏnostech zapojení a informaãních
zdrojích. Druh˘ blok byl zamûfien na
problematiku financování. Na akci
v Brnû pfiednesla klíãovou pfiedná‰ku
Malé a stfiední podniky v 7. RP Martina Daly z Oddûlení mal˘ch
a stfiedních podnikÛ Generálního fieditelství pro v˘zkum Evropské
komise. Na semináfiích v Pardubicích a Ostravû prezentovali své pfiís-
pûvky zástupci pofiádajících organizací.

Se 7. RP, jeho strukturou a odli‰nostmi od jin˘ch programÛ, seznámila
úãastníky v úvodní pfiedná‰ce TáÀa Perglová z CZELA. Dále podrobnû

pfiiblíÏila postup, jak se do programu zapojit. Paní Daly ve své prezen-
taci detailnû probrala ve‰keré aktivity,  kter˘ch se mohou MSP v 7. RP
úãastnit. Martin ·karka z TC AV âR informoval o programu V˘zkum ve

prospûch MSP a o moÏnostech zapoje-
ní MSP do jin˘ch typÛ projektÛ, zejmé-
na v programu Spolupráce. Ve druhém
bloku vystoupila Lenka Lepiãová z TC
AV âR s prezentací zamûfienou na pro-
blematiku na  financování projektÛ 
7. RP. O národním programu V˘voj,
umoÏÀujícím ãásteãnû pokr˘t nálady,
spojené s pfiípravou projektu, informo-
vala Alexandra P‰eniãková z CzechIn-
vestu. Pfiíspûvek Jifiího Jano‰ece z TC
AV âR pfiiblíÏil moÏnosti, které pfiiná‰í
evropská síÈ inovaãních center IRC
v oblasti mezinárodního transferu

technologií.   SemináfiÛ se zúãastnilo více neÏ 120 úãastníkÛ. Program
semináfiÛ a pfiednesené prezentace  jsou publikovány na webové strán-
ce Technologického centra AV âR.  

MARTIN ·KARKA,

TECHNOLOGICKE CENTRUM AV âR,

SKARKA@TC.CZ

Semináře pro malé a střední podniky



Pfiíprava strategick˘ch studií zamûfien˘ch na oblast
v˘zkumu, v˘voje a inovací je jedním z klíãov˘ch úkolÛ
Technologického centra AV âR. Této ãinnosti se v rámci
Technologického centra soustavnû vûnuje Skupina stra-
tegick˘ch studií TC, která od svého vzniku v roce 2001
pfiipravuje koncepãní podklady pro státní správu a její
poradní orgány, koordinuje národní a regionální projek-
ty zamûfiené na návrh v˘zkumn˘ch priorit, strategick˘ch
v˘zkumn˘ch smûrÛ, pfiípravu v˘zkumn˘ch a inovaãních

politik a inovaãních strategií. V neposlední fiadû také
realizuje vlastní v˘zkumné projekty zamûfiené na
v˘sledky, pfiíleÏitosti a hrozby v oblasti v˘zkumu, v˘vo-
je a inovací. Technologické centrum pfiitom spolupracu-
je s fiadou zahraniãních a nadnárodních partnerÛ,
s nimiÏ se podílí na pfiípravû materiálÛ pro Evropskou
komisi, Evropsk˘ parlament, Organizaci spojen˘ch

národÛ pro prÛmyslov˘ rozvoj (UNIDO) a Spoleãné
v˘zkumné centrum Evropské komise. 
Zájem o v˘sledky práce Skupiny strategick˘ch studií TC
a snaha o jejich zpfiístupnûní ‰ir‰í odborné vefiejnosti
vedly ke vzniku nového ãasopisu, jehoÏ první ãíslo
spatfiilo svûtlo svûta v listopadu loÀského roku. Slav-
nostní kfiest pak probûhl pfii pfiíleÏitosti vydání druhého
ãísla 8. bfiezna leto‰ního roku v praÏském hotelu Mar-
riott v rámci mezinárodní konference projektu Loco-
Motive, pofiádané Technologick˘m centrem. ERGO se
tak stalo vedle bulletinu ECHO, zamûfieného na infor-
mace o evropském v˘zkumu, v˘voji a inovacích, jiÏ
druh˘m periodikem, které Technologické centrum pro
odbornou vefiejnost vydává.
Slovo ergo, které bylo zvoleno jako název ãasopisu,
sv˘m v˘znamem evokuje následnou akci a je neskrom-
n˘m pfiáním vydavatele, aby publikované informace
takovou akci vyvolaly. MÛÏe se pfiitom jednat o formu-
laci národních politik v˘zkumu, o identifikaci v˘zkum-
n˘ch priorit, o podporu rozvoje skuteãnû excelentního
v˘zkumu, o vytváfiení podmínek pro inovaãní podniká-
ní a o fiadu dal‰ích aktivit. Publikované pfiíspûvky jsou
ãasto souhrnem obsáhlej‰ích zpráv a publikací,
a mohly by tedy také poslouÏit jako urãité vodítko k zís-
kání podrobnûj‰ích informací o dané problematice. 
ERGO je recenzovan˘ ãasopis, kter˘ se nechce do
budoucna omezovat pouze na pfiíspûvky pocházející
z Technologického centra, ale je otevfien i pro ãlánky
externích autorÛ. Vycházet bude minimálnû dvakrát
roãnû v ti‰tûné i elektronické podobû. Elektronická
verze je volnû dostupná na adrese www.strast.cz/ergo,
kde si lze v pfiípadû zájmu zdarma objednat i verzi
papírovou. 

ERGO 1 (listopad 2006)
Posouzení âR podle European TrendChart on Innovation
a European Innovation Scoreboard – Studie pfiiná‰í
porovnání inovaãního systému a inovaãní v˘konnosti âR
s více neÏ tfiemi desítkami zemí. Vychází pfiitom z dat zís-
kan˘ch v rámci v˘‰e uvedeného evropského projektu,
kde TC AV âR plní roli národního korespondenta.
Regionální anal˘za v˘sledkÛ vûdy a v˘zkumu – publikace
a patenty – Po vstupu âR do EU roste v˘znam regionÛ
z hlediska v˘zkumn˘ch a v˘vojov˘ch aktivit. V pfiíspûvku
jsou proto porovnány jednotlivé regiony âR z hlediska
poãtu publikací a jejich citovanosti v rÛzn˘ch oborech,
jakoÏ i z hlediska poãtu patentÛ a patentov˘ch pfiihlá‰ek. 
Bariéry vyuÏívání znalostí pro rÛst konkurenceschopnos-
ti âR – Stanovení bariér vyuÏívání znalostí je nezbytn˘m
pfiedpokladem pro pfiípravu strategick˘ch dokumentÛ

souvisejících s vyuÏíváním struk-
turálních fondÛ EU. Pfiíspûvek je
zamûfien na v˘sledky dotazníko-
vého ‰etfiení v podnicích
a v˘zkumn˘ch organizacích. 
Anal˘za inovaãního prostfiedí
v Praze – âlánek pfiiná‰í pohled
na v˘sledky nûkolika analytic-
k˘ch studií, jejichÏ cílem bylo
identifikovat potfieby praÏského
regionu v oblasti rozvoje vyuÏí-
vání inovací. Tyto studie byly
realizovány pfii pfiípravû Regio-
nální inovaãní strategie pro
Prahu v rámci projektu BRIS podpofieného Evropskou
komisí. (pokraãování na str. 24)

ERGO – nový časopis Technologického centra AV ČR 

Z obsahu dosud vydaných čísel

Technologické centrum AV âR uvedlo do svûta svÛj dal‰í ãasopis ERGO, vûnovan˘ anal˘-
zám a trendÛm v˘zkumu, technologií a inovací. âasopis pfiiná‰í strategické informace pro
v˘zkum, v˘voj a inovace.



Kalendář vybraných akcí IRC
na červenec – listopad 2007

Červenec 2007     

3. 7. 2007 8th International Venture Capital Forum brokerage - Athens (Řecko)  

12. 7. 2007 Vinitech 2007- Brokerage Event brokerage - Santiago (Chile)  

Srpen 2007 

15. 8. 2007 Aqua Nor 2007 – MatchMaking Event brokerage – Trondheim (Norsko) 

Září 2007 

7. 9. 2007 naro.tec 2007 brokerage - Erfurt (Německo) 

18. 9. 2007 Metttes Matching Event Dublin brokerage - Dublin (Irsko)  

20. 9. 2007 VITAMINS 2007 - Nutrition and Diagnostics brokerage -  Praha (Česká republika)

28. 9. 2007 Brokerage Event on Biomass/Biofuels, Solar Energy and Energy Efficient Buildings at RENEXPO

2007 – Augsburg (Německo)

Říjen 2007 

3. 10. 2007 1th International Conference on Biodegradable Polymers and Sustainable Compositea - Alicante

(Španělsko)     

9. 10. 2007 Brokerage Event on Safety & Security Systems in Europe brokerage - Potsdam (Německo) 

10. 10. 2007 BioMeetingpoint 2007 - Hannover (Německo) 

10. 10. 2007 Matchmaking at Scanautomatic 2007 brokerage - Göteborg (Švédsko) 

17. 10. 2007 EURO-TRANS Days - Working Conference  - Warszawa (Polsko)  

17. 10.2007 European Wine and Sparkling beverages Technologies Exchange New brokerage - Epernay

(Francie)  

18. 10. 2007 Ambiental 2007 - Santiago (Chile)  

22. 10. 2007 8th Euro-Mediterranean Meetings for a Sustainable Development in the Mediterranean Sea -

Naples (Itálie)  

29. 10. 2007 Murcia Food Brokerage Ebeny 2007 brokerage - Murcia (Španělsko)

Listopad 2007 

6. 11. 2007 European Bioalpine Convention 2007 - Inflammation and Autoimmunity - Colleretto Giacosa (TO)

(Itálie)  

8. 11. 2007 ÖkoBudapest 2007 - Budapest (Maďarsko)  

22. 11. 2007 PLANTS INNOVATION INDUSTRY - Center Parcs de l'Ailette (Francie)

Více informací: www.circ.cz

ERGO 2 (bfiezen 2007) 
V˘zkum a v˘voj v soukromém sektoru v nov˘ch ãlen-
sk˘ch zemích EU - Tato v˘bûrová anal˘za, pfiiná‰ející
detailní pohled na ãtyfii reprezentativní prÛmyslová
odvûtví,  byla zpracována pro v‰echny nové ãlenské
státy EU jako souãást ‰ir‰ího projektu iniciovaného
Spoleãn˘m v˘zkumn˘m centrem Evropské komise. 
Anal˘za vûdeck˘ch publikací ãesk˘ch autorÛ z let 1994
aÏ 2005 -  Pfiíspûvek porovnává produkci vûdeck˘ch pub-
likací v âR a jejich citovanost se tfiemi zemûmi stfiedoev-
ropského regionu – Rakouskem, Maìarskem a Polskem –

a s dal‰ími tfiemi evropsk˘mi zemûmi men‰í ãi stfiední
velikosti – Finskem, Irskem a ¤eckem. 
Regionální diference inovaãního potenciálu EU – Aãkoli
se v EU podpofie inovací na regionální úrovni vûnuje
znaãná pozornost, ménû sledována zÛstává otázka rozdí-
lÛ inovaãního potenciálu jednotliv˘ch regionÛ. Cílem
této studie je proto tyto regionální rozdíly zhodnotit
a naãrtnout regionální obraz inovaãního potenciálu EU. 

MARTIN FAËUN,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

FATUN@TC.CZ



Vûdci a zástupci firem z více neÏ dvaceti zemí Evro-
py, Brazílie a Kanady se se‰li 21. kvûtna v Praze, aby
získali informace o tématech v˘zkumu, která jsou
aktuální pro projekty druhé v˘zvy ICT programu
s uzávûrkou 9. fiíjna 2007. 

Konferenci, pofiádanou Technologick˘m centrem AV
âR ve spolupráci s Ministerstvem Ïivotního prostfie-
dí a Evropskou komisí, zahájila námûstkynû ministra
Ïivotního prostfiedí  odpovûdná za vûdu a v˘zkum
v resortu paní Rut Bízková.  Ve svém vystoupení
zdÛraznila pfiipravenost âR ke spolupráci na cílech
6. akãního programu EU pro Ïivotní prostfiedí a dal-
‰ích odpovídajících iniciativách. Îádné efektivní
fie‰ení v‰ak nemÛÏe existovat bez stabilních a sil-
n˘ch integrovan˘ch informaãních systémÛ, které
pomohou zv˘‰it efektivitu rozhodovacích procesÛ.
A právû toto téma má b˘t jedním z cílÛ budoucích
projektÛ ICT programu. 

Delegaci EK  vedla fieditelka sekce ICT pro Ïivotní
prostfiedí a úãinnou energetiku DG INFSO paní
Marta Nagy-Rothengass, která seznámila posluchaãe
se zámûry a kontextem oãekávan˘ch cílÛ programu
v této oblasti. Dopolední program pfiipraven˘ EK
pfiedstavil v˘zkumná témata zamûfiená na ICT pod-
poru udrÏitelného rozvoje Ïivotního prostfiedí
a úãinné energetiky, nástroje implementace a dal‰í
podpÛrné dokumenty. Odpolední jednání v sekcích
bylo vûnované prezentaci zámûrÛ projektÛ

a v˘zkumn˘ch pracovi‰È. Cílem bylo vytvofiit mj.
základy konsorcií pro nové projekty, pfiípadnû dopl-
nit v˘zkumné t˘my v projektech jiÏ pfiipravovan˘ch. 
Zeptala jsem se pana profesora Jifiího Hfiebíãka
z Masarykovy univerzity v Brnû, kter˘ byl jedním
z iniciátorÛ my‰lenky na uspofiádání tohoto „brusel-
ského infodne“ v Praze, zda akce splnila jeho oãeká-
vání. Pan profesor ocenil zejména nové ideje, které
pfiinesly prezentace  pfiedních evropsk˘ch odborníkÛ
i na‰ich ãesk˘ch firem bûhem odpoledního programu.
Souãasnû se ukázalo, Ïe je moÏné se navzájem spojit

do spoleãn˘ch fie‰itel-
sk˘ch t˘mÛ a nabídnout
nová inovativní fie‰ení
v oblasti ICT pro udrÏi-
teln˘ rozvoj. Prof. Hfie-
bíãek konstatoval, Ïe
po vyhlá‰ení 2. v˘zvy
k podávání projektÛ do
ICT programu dne 12.
ãervna 2007 se jiÏ
zaãal vytváfiet spoleãn˘
fie‰itelsk˘ t˘m z odbor-
níkÛ deseti zemí EU,
ktefií se v Praze setkali,
a zaãínají pfiipravovat
spoleãn˘ projekt. Setká-
ní na informaãním dnu
tak urychlilo proces
vzájemného poznání a usnadnilo vytvofiení konkrét-
ního t˘mu, kter˘ vede dr. R. Carlson ze ·védska. 
Akce napomohla i dal‰ím pracovi‰tím k získání
nov˘ch informací a vûfiím, Ïe se mÛÏeme tû‰it na
úãast ãesk˘ch t˘mÛ v pfiipravovan˘ch projektech. 

EVA HILLEROVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

HILLEROVA@TC.CZ

Informační den probíhal v sále Masarykových kolejí v Praze.
Účastníky uvítal Frans de Bruine z Evropské komise (dole).

Foto B. Koč

ICT INFORMAČNÍ DEN V PRAZE

Stalo se…


