
Praktické uplatnění výsledků výzkumu a vývoje společensko-vědních a humanitních oborů a nástroje 

jeho podpory 

 

Hana Kosová  

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy 

 

Abstrakt 

Oblast společenských a humanitních věd představuje nemalé procento výzkumu na českých veřejných 

vysokých školách. Dosavadní výsledky nejsou v naprosté většině případů v praxi nijak uplatněny. 

Tradiční transfer technologií se orientuje primárně na patenty a jejich licencování. Tento pohled na 

transfer technologií s důrazem na ekonomické benefity prosazuje i Evropská komise. Jde o koncept 

třetí role vysokých škol vycházející z dokumentů OECD. Ale i společenské a humanitní vědy potřebují 

posílit své „aplikační sebevědomí“ a musí hledat nové cesty, jak dostávat své získané poznatky do 

praxe. Tyto nové přístupy by měly být reflektovány v dostupných i připravovaných nástrojích podpory 

ze strany vládních orgánů. Potřeba zohlednit i nefinanční přínos v praxi aplikovaných vědeckých 

výstupů byla identifikována jako vysoce žádoucí nejen v rámci České republiky, ale jde o téma  

diskutované na mezinárodní úrovni. Vznikají nové programy podpory, i když naprostá většina z nich 

stále preferuje tradiční přístup OECD s důrazem na ekonomické přínosy před globálnějším pohledem 

UNESCO s hlavním cílem zajistit trvale udržitelný rozvoj. Koncept UNESCO naopak lépe připravuje půdu 

pro praktickou aplikaci poznatků společenských a humanitních věd. 

Abstract 

Social Science, Humanities and Arts (SSHA) represent a significant proportion of the Czech academic 

research. Their results often have not really been fully utilised. The traditional technology transfer 

mostly works with patents and licensing. These are however not the most suitable forms of 

commercialisation and valorisation for Social Science and Humanities fields and SSHA topics and 

community have to gain more confidence and search their new ways. These new approaches should 

be reflected in both the evaluation schemes as well as support tools provided and managed by 

governmental bodies. The need to consider also non-financial benefits has been identified as acute 

not only in the Czech Republic but in many other countries. New policies and approaches are being 

designed by national and international authorities although the so far more traditional OECD concept 

of the third role of universities has been prevailing over the alternative UNESCO´s views on the third 

role which provide more space for the active involvement of SSHA outputs and in general favour the 

societal over purely economic benefits. 
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Úvod 

Oblast společenských a humanitních věd představuje nemalé procento výzkumu na českých veřejných 

vysokých školách. V kontextu transferu technologií (a znalostí) a komercializace se doposud jednalo o 

oblast méně exponovanou. Následující článek se bude věnovat jak příčinám dosavadní slabší pozice 

společenských a humanitních věd, tak i potenciálu, který tyto vědní obory mohou nabídnout a jejich 

roli v kontextu tzv. třetí role vysokých škol.  

Tradiční transfer technologií a komercializace pracuje nejčastěji s výstupy ve formě patentu či jinak 

chráněných průmyslových práv a řeší jejich licencování, popřípadě prodej nebo využití pro akademické 

spin-off společnosti. Pro společenské a humanitní vědy se nejedná o standardní formu výstupů, musí 

často prošlapávat alternativní cesty, jak výsledky vědecké práce zhodnotit, uplatnit v praxi, a ukazovat 

je a hlavně jejich celospolečenský přínos široké veřejnosti. 

Potřeba naplnit tzv. třetí roli univerzity, tedy intenzivněji komunikovat s veřejností a prakticky 

uplatňovat a zhodnocovat výsledky akademického bádání, nutí akademiky nejen v ČR, ale i v zemích 

EU a jinde v zahraničí, hledat nové formy znalostního transferu a přispívat k praktickému řešení a 

využití inovací v globálním měřítku. Ve světě existuje více hlavních pojetí třetí role vysokých škol, z těch 

nejčastěji využívaných se liší koncept OECD [OECD, 2006] od konceptu UNESCO [UNESCO, 1991]. 

V současné době probíhá intenzivní debata týkající se toho, který z obou přístupů má být preferován, 

popř. jak do praktické implementace v podobě národních a institucionálních strategií promítnout jejich 

vzájemné synergie. Odlišnosti obou konceptů jsou též předmětem diskuse tohoto článku. 

Potřeba pracovat s aspektem společenského dopadu vědy není čistě lokální záležitostí ČR, obdobnou 

problematiku diskutují i zahraniční instituce. V rámci národních politik jsou hledány a testovány 

podpůrné nástroje, které jsou zaváděny s cílem dosáhnout větší míry praktické aplikace právě pro 

oblast společenských a humanitních věd. 

Veřejná debata o očekávané roli vysokých škol probíhá dlouhodobě, ale oblast společenských a 

humanitních věd byla doposud v této diskusi spíše opomíjena. Jakou roli mohou hrát společenské a 

humanitní vědy v kontextu tzv. třetí role vysokých škol? Jak lze přistupovat k oblasti společenských a 

humanitních věd v kontextu transferu technologií a znalostí a komercializace? Jaké formy mohou mít 

výstupy společenských a humanitních věd vhodné pro praktické uplatnění? Jaké existují nástroje 

podpory praktického uplatnění výstupů společenských a humanitních věd? Na tyto otázky se zaměřuje 

následující článek, který se je pokusí zodpovědět v kontextu existujících, především evropských, 

trendů. Závěrem se soustředí na konkrétní situaci v České republice. 

 

Naplňování třetí role univerzity, společenská viditelnost a konkrétní přínos výzkumných aktivit 

Hovořit dnes o naplňování tzv. třetí role vysokých škol není novým trendem.  O potřebě neustálé 

interakce mezi akademickým prostředím a zbytkem společnosti se diskutovalo již v době vzniku 

středověkých univerzit.  Například Karel IV. v zakládací listině Univerzity Karlovy vyjadřuje svá 

očekávání, že „obecné učení“ zakládá s cílem: „aby vznešenost tohoto království byla rozmnožena“ 

[UK, 2018]. Dnes je více v módě ohánět se konkurenceschopností než vznešeností, ale očekávání, že 

k prosperitě daného území přispějí i tamní vysoké školy, se nemění. Termín „třetí role“ se používá 

intenzivněji zhruba od přelomu současného tisíciletí. Nelze říci, že by před rokem 2000 tato debata 

vůbec neprobíhala, ale v posledních letech je viditelnější. 



Obdobné diskuse probíhají i ve firemním sektoru. Vnímání soukromých firem jako důležité součásti 

okolní společnosti, a to včetně odpovědnosti vůči takovému okolí a snaze mu firemní aktivity 

přiměřeně přizpůsobit, se nyní běžně říká „corporate social responsibilty“, tedy společenská 

odpovědnost firem. Časová osa je podobná, první definice tohoto termínu se v odborné literatuře 

objevují počátkem současného milénia. 

Tuto časovou korelaci nelze považovat za čirou náhodu, obě dvě prostředí se navzájem doplňují a 

potřebují. V českém kontextu rámcově vymezuje očekávané role vysokých škol zákon o vysokých 

školách 111/1998 Sb. v úvodním §1. Především §1d) a §1e) hovoří o potřebě využít aktivity vysoké 

školy v širším kontextu, nad rámec „primárních“ aktivit, kterými jsou, zkráceně řečeno, vzdělávání a 

výzkum, včetně mezinárodních aspektů těchto činností.  

d) hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní 

rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro 

život v ní,  

e) přispívají k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracují s různými stupni státní správy a 

samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou, … 

Činnost přesahující vlastní akademickou půdu se má orientovat na veřejnou diskusi občanské 

společnosti a na rozvoj na úrovní národní i regionální až globální. Vysoké školy jsou významným 

partnerem v této veřejné diskusi. Zároveň rostou očekávání společnosti ve zrychlujícím se a stále více 

propojeném globálním světě vůči vysokým školám a jejich „poradenské a konzultační“ roli. 

Pojetí třetí role vysokých škol je v současnosti nejčastěji popisováno s pomocí dvou odlišných 

konceptů, a to organizací OECD a UNESCO. V prvním případě je kladen větší důraz na ekonomické 

přínosy a propojení akademického bádání a aplikační sféry (respektive obecně velké skupiny 

zaměstnavatelů, včetně veřejnoprávních institucí), ve druhém se naopak vyzdvihuje role 

vysokoškolského vzdělání jako benefitu pro celý svět, respektive pro společnost v globálním měřítku, 

včetně povinnosti VŠ nabízet i další pokračující vzdělání a obecně přispívat k rozvoji a stabilizaci 

společnosti. 

Právě v konceptu UNESCO hrají tudíž významnou roli též humanitní vědy vytvářející sociální inovace. 

V současném rychle se měnícím globalizovaném světě se hodnoty mění s velkou rychlostí, a úkolem 

filozofů a etiků je tyto hodnoty redefinovat. Diskutuje se způsob hodnocení dopadů lidské činnosti na 

životní prostředí, vazby mezi ekonomickým rozvojem v rozvinutých zemích a dopadem tohoto růstu 

na rozvojové státy, i role vysokých škol v podpoře mezikulturního dialogu a konceptu globálního 

občanství a všeobecné zodpovědnosti. Větší důraz klade UNESCO na udržitelný rozvoj a nikoli – oproti 

OECD – na ekonomické ukazatele růstu [Krčmářová 2010].  

Oba koncepty společně vnímají potřebu sloužit společnosti a redefinovat společenskou smlouvu tak, 

aby reflektovala nový kontext a využila dostupné inovace. OECD i UNESCO vnímají vysokoškolské 

instituce jako významný faktor v kontextu společenského dialogu. Liší se však v určení, kdo má být 

primárním partnerem ve směřování takového dialogu. Koncept OECD do značné míry převzala 

Evropská komise a následně národní koncepty, které se promítají ve svém důsledku např. i do 

strategických dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a mají vliv na 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) při tvorbě nových nástrojů podpory zacílené na inovace. 

Určujícím hráčem jsou zaměstnavatelé, tzn. v první řadě firmy a obchodní subjekty společně 

s veřejnou správou. V konceptu UNESCO je partnerem vysokých škol společnost jako celek a 



výsledkem společných aktivit by měl být dlouhodobě udržitelný rozvoj v globálním měřítku. Logickou 

součástí debat o obou konceptech jsou otázky, do jaké míry si vysoké školy dokážou zachovat své plné 

akademické svobody a prostor pro nezávislé bádání, a to za předpokladu, že je oba dva zmíněné 

koncepty nutí do praktické aplikace inovací a spolupráce s průmyslem (OECD) anebo do role aktivního 

veřejného advokáta a nezávislého experta hájícího zájmy globální komunity a trvale udržitelného 

rozvoje. Paralelně ale vysoká škola musí prokazovat svůj hmatatelný příspěvek k lidskému poznání a 

inovacím. 

 

Jak mohou naplňování třetí role vysokých škol napomoci specificky společenské a humanitní vědy? 

Na školách univerzitního typu tvoří velmi významnou část vědeckých výstupů výsledky výzkumu 

z oblasti společenských a humanitních věd. Často jde o obory se značným přesahem do fungování 

společnosti. Pokud jejich vědecké výstupy nezůstanou pečlivě uschovány za zdmi jednotlivých fakult, 

jde často o užitečné poznatky, jak vylepšit běžný život. Vazby na třetí roli univerzity a její naplňování 

skrze společensko-vědní a humanitní transfer (znalostí) jsou ne vždy zcela jasně ohraničené, stejně 

jako zůstávají neohraničená kritéria posuzování „užitečnosti“ takových výstupů. 

Probíhající veřejná debata o využití vědeckých výsledků v evropském kontextu občas odlišuje termíny 

valorisation a commercialisation. Slovo valorisation bychom mohli do českého jazyka převést jako 

„zhodnocení“, oproti tomu commercialisation už v češtině zdomácnělo jako komercializace. Valorizace 

je vnímána jako přidaná hodnota nad rámec čistě vědeckých výstupů [Benneworth, Jongbloed 2009] a 

v širším pojetí zahrnuje jejich jakýkoli společenský přínos, a to ne vždy a výhradně ekonomický. V době 

silného důrazu na finanční a ekonomické benefity, které se na úspěšných příkladech ukazují v 

projektech komercializace poznatků z oblasti technických, lékařských a přírodních věd, se čím dál 

častěji veřejná diskuse o potřebné valorizaci soustředí na tyto obory a méně už na oblast 

společenských a humanitních věd. Komercializace, která by formálně měla být jen podkategorií 

valorizace, s nadřazeným termínem často takřka splývá a na širší společenský přínos vědecké činnosti 

se zapomíná.  

Paralelně stoupá poptávka po rostoucím počtu konkrétních, uchopitelných, viditelných a dokončených 

případů „užitečnosti výzkumu“ ze strany silné zájmové skupiny, a to soukromého sektoru. Nelze 

opomenout fakt, že na této skupině a její výkonnosti (přínos pro HDP, vybrané daně…) z velké míry 

závisí objem rozpočtu, který budou mít výzkumné instituce k dispozici. Nepřekvapí tedy tlak na to, že 

daňoví poplatníci chtějí za „své“ peníze vidět konkrétní výsledky, které dále podpoří ekonomický rozvoj 

a kontext pro jejich podnikatelské aktivity. Odborná literatura zmiňuje termíny increasingly marketised 

academy a akademický kapitalismus, o akademických pracovnících hovoří jako o kapitalistech ve 

veřejném sektoru [Slaughter, Leslie 1997, 2001, May 2007] a stále populárnější je koncept tzv. 

podnikatelské univerzity [Barnett 2003]. Preference pro tradiční komercializační postupy: licence či 

prodej průmyslových práv a zakládání spin-off společností, které jsou pro oblast technických, 

lékařských a přírodních věd standardní a víceméně bezproblémové, podporuje i koncept OECD [OECD 

2007, 2008]. Alternativní možnosti praktického uplatnění akademických poznatků formou zpracování 

strategických a analytických dokumentů, konzultací a expertíz pro veřejnou správu či přidaná hodnota 

společensko-vědního aspektu v projektech ostatních oborů jsou hůře komunikovatelné vůči veřejnosti, 

metodiky pro měření konkrétních výstupů či obecnějšího společenského dopadu často nejsou 

definovány vůbec či jen rámcově. „Průmyslová“ optika, která pracuje s konkrétními daty a čísly, je 

preferována ve většině systémů hodnocení, včetně interních hodnotících systémů akademických 



institucí. Sami vědci ze společensko-vědních oborů se nevnímají jako součást v praxi aplikovatelných 

věd a neumí své výsledky „prodat“ a vysvětlit jejich společenskou užitečnost a potřebnost. Dosavadní 

systémy hodnocení je k tomu nikterak nenutily, i když, jak si dále ukážeme, situace se postupně mění. 

 

Jak lze přistupovat k oblasti společenských a humanitních věd v kontextu transferu technologií a znalostí 

a komercializace? 

Oproti zájmům „byznysu“ navíc chybí jasně definovaná poptávka po zužitkovatelných výstupech ze 

strany dalšího nezbytného partnera akademických institucí – veřejné sféry. Ve výše popsaném 

kontextu se veřejná správa dostává do pozice slabšího partnera se širokou škálou těžko uchopitelných, 

definovaných a měřitelných požadavků, které navíc mají často úplně jinou a mnohem dlouhodobější 

časovou perspektivu. Veřejná správa své potřeby definuje těžkopádně a často nesrozumitelně, 

roztříštěně na různých úrovních strategických dokumentů, o jejichž obsahu, smyslu a konkrétním cíli 

občas nekomunikuje vůbec, občas pouze s limitovaným okruhem adresátů, kteří často zahrnují jen 

další orgány veřejné správy, či naopak oslovuje příliš širokou neodbornou veřejnost. Přesto jsou právě 

tyto co možná nejkonkrétněji definované celospolečenské potřeby a „výzvy“ klíčové pro orientaci 

vysokých škol a dalších akademických institucí pro směřování jejich výzkumu (nejen) v oblasti 

společenských a humanitních věd.  

Za přispění akademických partnerů může veřejná správa mnohem lépe a přesněji své potřeby 

formulovat v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a identifikovanými dlouhodobými trendy. Už 

tato skutečnost – tedy existence dobře definovaných dlouhodobých celospolečenských výzev – sama o 

sobě může představovat velký benefit pro společnost. Na základě dobře připravených strategických 

dokumentů lze efektivně zacílit podporu na konkrétní oblasti běžného života, efektivně podporovat 

vybrané směry základního výzkumu, které ve svém důsledku mohou svými budoucími výstupy 

podpořit řešení konkrétních problémů. V mnoha případech je dnes potřeba přistupovat k řešení 

společenských výzev komplexně a využívat poznatky technických, lékařských a přírodních věd, ale 

navíc v kombinaci s nejnovějšími poznatky sociologie, filozofie, práva, jazykovědy atd.  I dále 

zmiňovaný program ÉTA Technologické agentury ČR počítá s obdobnou rolí akademických subjektů: 

„Na základě provedené analýzy je možné doporučit, aby program ÉTA umožňoval podporu mj. 

následujících oblastí: 

- Identifikace a mapování společenských problémů a to včetně zapojení stakeholderů a potenciálních 

cílových skupin či uživatelů. 

- Ex-ante a ex-post hodnocení navrhovaných inovativních řešení a to zejména s využitím 

experimentálních přístupů. 

- Výzkum managementu změny (change management) vzhledem k nezbytným předpokladům pro 

přenositelnost a šíření inovativních řešení. 

… Každé ministerstvo má obvykle 10–15 strategických dokumentů, v některých případech jich je i více 

jak 20. Pro tvorbu programu ÉTA je nutné znát priority jednotlivých subjektů, aby mohlo být posouzeno, 

jakým tématům mohou společenské a humanitní vědy přispět. Veřejné soutěže programu ÉTA tak 

budou zacíleny i na plnění potřeb dalších, resp. aktuálních resortních politik.“ 

[TA ČR 2016: 18, 29] 

 



Jaké existují nástroje podpory praktického uplatnění výstupů společenských a humanitních věd? 

V některých zemích, například v Kanadě, Velké Británii a Nizozemí, postupně otestovali různá 

schémata, jak lépe propojit potřeby veřejné sféry a zároveň podpořit aplikaci výsledků společenských a 

humanitních věd.  

V Kanadě byl od roku 2002 zaveden systém finanční podpory vědy založený na sebeevaluaci a 

hodnocení společenských dopadů předmětného výzkumu – systém CURA [Benneworth 2009]. První 

úvahy nad hodnocením na základě společenského dopadu výzkumu proběhly již v polovině 90. let 20. 

století. Od roku 2002 musí kanadské univerzity formou sebevaluačních zpráv dokladovat jednou za pět 

let společenský dopad svých výzkumných aktivit. Na jejich základě (v kombinaci s dalšími faktory) 

získávají finanční podporu od vlády. Během takto nastaveného systému došlo k významnému 

zviditelnění kulturních, společenských a humanitních věd, které napomáhají hodnotit výsledky 

ostatních vědních oborů. 

Ve Skotsku proběhly již v roce 1992 systémové změny, které umožnily zacílit podporu i na oblast 

kulturních, společenských a humanitních věd – strategie a program Smart Successfull Scotland. 

Postupně se též profesionalizovala Rada pro společenské a humanitní vědy Arts and Humanities 

Research Council a Knowledge Transfer Grants. Zhruba od roku 2006 zavedla specializované programy 

věnované zhodnocení výstupů z oblasti společenských a humanitních oborů (tzv. SSHA valorisation 

grants) - [Benneworth 2009].  

Součástí všech výše uvedených snah byla opatření, jak motivovat rostoucí počet výzkumníků k zapojení 

se do nově zaváděných programů. Zhodnocení znalostí (knowledge valorisation) a systémové 

začlenění takových aktivit do práce výzkumného týmu bylo zvlášť odměňováno. Na celouniverzitní 

úrovni bylo odměňováno cílené zapojení dalších zájmových skupin z veřejného i firemního sektoru, 

které se začlenily do praktické realizace.  

Realizovaná opatření měla dopad na celkovou atmosféru v dané instituci a u všech projektů došlo ke 

zlepšení komunikace napříč institucí, management začal komercializaci a valorizaci pro společenské a 

humanitní vědy více podporovat a neformálními cestami se rychle rozšířilo povědomí napříč 

akademickou obcí o nově dostupných možnostech. 

V kontextu České republiky se těmito snahami nejvíce inspirovala Technologická agentura ČR se svým 

programem ÉTA a okrajově se začínají promítat do postupně implementované Metodiky hodnocení 

výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací („Metodiky 2017+“). 

Požadavky naznačené v jejích modulech 3 -5 (společenská relevance, viabilita, strategie a koncepce), 

finanční nástroje orientované na dosažení komplexních cílů, požadavek na interdisciplinární přístup, 

důraz na společenskou relevanci a konkrétní dopady se tedy velmi pomalu objevují i v českém 

prostředí. Praktická realizace takových nástrojů se ale potýká se stejnými potížemi jako v předchozích 

podobných pokusech v zahraničí. Zcela ospravedlnitelný je požadavek poskytovatelů veřejných dotací 

na měřitelné ukazatele výstupů zrealizovaných za veřejné prostředky.  

Program na podporu aplikovaného společensko-vědního a humanitního výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací ÉTA byl schválen usnesením vlády České republiky č. 37 ze dne 16. 1. 2017 a navazuje 

na předchozí program TA ČR Omega. „Program ÉTA je zaměřen na podporu zapojení společenských a 

humanitních věd do projektů výzkumu, vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování 

kvality života člověka a které reagují na dynamické proměny současné společnosti v oblastech sociální, 

kulturní, ekonomické, environmentální nebo technologické.“ [TA ČR 2016] Podkladová studie TA ČR řadí 



program ÉTA mezi implementační nástroje strategie Průmyslu 4.0 – i když je takřka jediným dotačním 

programem v ČR, který viditelně prosazuje spíš podporu konceptu třetí role VŠ preferovanou ze strany 

UNESCO. Ostatní dostupné nástroje podpory v ČR jsou vystavěny v souladu s preferencemi OECD a 

Evropské komise, tedy s větším důrazem na (tradiční) technologické inovace a jejich vyčíslitelný 

ekonomický přínos. Technologická agentura přistupuje k programu ÉTA s inovační optikou a krom 

odkazu na alternativní koncept UNESCO řadí mezi „průmyslové“ (tedy „industry“) partnery i subjekty 

veřejné správy – v roli tzv. aplikačních garantů. 

Koncepce programu ÉTA vychází z předchozí analýzy a otevřené diskuse s potenciální cílovou skupinou 

s cílem maximalizovat relevanci celého programu a soustředit se na řešení pro identifikované 

celospolečenské výzvy. Součástí jsou měřitelné ukazatele, které zároveň slouží jako ověření konceptu 

hodnocení společenských dopadů a které se mohou v budoucnosti promítnout do konkrétních 

doporučení a metodik pro komplexní hodnocení vysokých škol v rámci implementace Metodiky 2017+, 

především v jejích modulech 3 – 5.  Přípravu na implementaci nové metodiky hodnocení zahrnulo 

MŠMT do svého strategického dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016– 2020  

(„Dlouhodobý záměr“) [MŠMT 2015]. Analogicky si stejné téma v různých variacích začlenily do svých 

interních strategických dokumentů. 

Jaké formy tedy mohou mít výstupy společenských a humanitních věd vhodné pro praktické 

uplatnění? A lze tyto obory přenášet do praxe zcela samostatně anebo je při praktickém využití 

společensko-vědních či humanitních poznatků v praxi inherentní prvek interdisciplinarity?  

Vhodná forma výstupů společenských a humanitních věd uplatnitelná v praxi je opakovaně 

diskutovaným tématem napříč globální transferovou komunitou. Jako příklad lze uvést zkušenosti 

Cambridge Entreprise, tedy dceřiné společnosti University of Cambridge, která zavedla před několika 

lety jako samostatnou agendu řešenou prostřednictvím dedikovaného týmu též podporu 

konzultačních služeb. V praxi univerzita prostřednictvím své vlastní zprostředkující firmy „přeprodává“ 

vědecké pracovníky i jako vysoce specializované konzultanty. Zároveň jim zajišťuje komplexní právní a 

finanční servis a dojednává případný interdisciplinární koncept vůči konečným odběratelům sužeb. 

Toto aranžmá je výhodné pro společenské a humanitní vědy právě proto, že jejich expertízu lze připojit 

jako přidanou hodnotu navíc k balíku služeb z oborově  jiné oblasti (např. lékařské a přírodní či 

technické vědy - v situaci, kdy společenské aspekty zafungují jako přidaná hodnota vybraného tématu 

z life sciences, sociologické analýzy jako součást klinických studií atd.). Po komplexním uchopení 

problému roste poptávka, konkurenční výhodu mají pro tento přístup právě velké a všeobecně 

zaměřené univerzity, které mohou svou dostupnou expertízu libovolně kombinovat přesně v souladu 

s cíli klienta. 

 

  



Závěr 

Pro efektivní praktické využití poznatků z oblasti společenských a humanitních věd stále zbývá prostor 

ke zlepšení. 

Bude třeba pokračovat v hledání adekvátních programů podpory. V ČR se zatím osvědčuje výše 

diskutovaný program ÉTA Technologické agentury ČR, která ale sama v podkladové studii volá po 

zapojení dalších partnerů z veřejné sféry. Úspěšně realizované projekty charakteru Proof of Concept, 

popřípadě další praktické případové studie i ze společensko-vědních oblastí mohou posloužit jako 

inspirace a motivace pro další výzkumné pracovníky. Otázkou zůstává, jak jinak konkrétně podpořit 

růst „aplikačního sebevědomí“ pracovišť primárně orientovaných na humanitní a společenské vědy. 

Výrazně vyšší a cílenější podporu než doposud by zasloužily i projekty interdisciplinárního charakteru, 

kde poznatky z oblasti humanitních a společenských věd mohou představovat významnou přidanou 

hodnotu k výsledkům například lékařských či přírodních věd. Nadcházející období ukáže konkrétní 

přínos nových interdisciplinárních konceptů Strategie AV21 Akademie věd ČR, osvědčí-li se, mohou se 

stát užitečnou inspirací pro další programy jiných subjektů (TA ČR, ale i přímo MPO, MŠMT a další). 

V ČR (ale i v rámci EU) prakticky nevyužívaným mechanismem - kde by bylo zapojení odbornosti 

vysokých škol, a to i pro oblast společenských a humanitních věd, jistě dostatek prostoru - je tzv. 

předkomerční zadávání veřejných zakázek. Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. 

v aktuálně platném znění, v §70 a následujících upravuje postup tzv. řízení o inovačním partnerství, 

které umožňuje veřejným zadavatelům ve spolupráci s výzkumnými subjekty postupně specifikovat 

obsah zakázky, který je během řízení vyvíjen podle na začátku relativně obecného zadání. Musí se 

jednat o produkt, který zatím není na trhu dostupný a během řízení je postupně vyvíjen. Zákonem 

popsaný postup lze aplikovat i na vývoj služby, výslovně se jedná o „provádění činností v oblasti 

výzkumu a vývoje“. Technologická agentura je pravděpodobně jedinou institucí v ČR, která se na tento 

mechanismus odkazuje ve svém strategickém dokumentu Koncepce rozvoje TA ČR 2016–2025 [TA ČR 

2015: 5 – 6] a explicitně jej uvádí mezi dostupnými inovačními nástroji, které plánuje využívat.  

Výše opakovaně zmiňovaný akcent na zhodnocení konkrétních dopadů na společnost bude třeba 

reflektovat i v připravovaném systému hodnocení vědeckých výstupů v podobě modulů 3 – 5 Metodiky 

2017+ věnovaných společenské relevanci. Metodika 2017+ se snaží reflektovat rostoucí důraz na 

společenský dopad („social impact“) u všech oborů. U těch společensko-vědních bude nezbytné odlišit 

váhu jednotlivých kritérií a zohlednit i méně běžné výstupy a formy praktické aplikace, tedy např. klást 

větší důraz na předem jednoznačně definovaný smluvní výzkum apod. 

První návrhy, jak bude vypadat praktická implementace Metodiky 2017+, se začínají veřejně 

diskutovat, ale úplné detaily nejsou v tomto okamžiku veřejně známy. Lze odhadnout, že padnou 

otázky na spravedlivost nastavených kritérií napříč všemi hodnocenými institucemi – a zda budou 

finální schémata hodnocení schopna reflektovat odlišnosti hodnocených škol (velikost, region, škála 

oborů…), případně zda se podaří nalézt pro všechny přijatelný kompromis ohledně váhy jednotlivých 

kritérií.  

Z dosavadních analýz především zahraničních akademických institucí [Green Paper, 2008] vyplývá 

jednoznačné varování, že objektivní posuzování společenského dopadu vědeckých výstupů je 

nesmírně komplexním úkolem. Snazší je proto nahradit toto obecné kritérium sadou přiměřených a 

relevantních, objektivně měřitelných indikátorů vhodných pro různé typy vysokých škol (univerzity 

humboldtovského typu, ale i specializované technické vysoké školy). Zároveň je podmínkou možnost 

srovnání pouze se srovnatelnou entitou (co do velikosti a oborového zaměření) a volba, respektive 



správné nastavení váhy jednotlivých kritérií podle celkového charakteru hodnoceného oboru. Stejnou 

metriku nelze ani v rámci jedné instituce uplatnit na čistě technické obory, kde se přirozeně vyskytne 

více patentů a zároveň totéž aplikovat na hodnocení společensko-vědní oblasti. Bude-li součástí 

hodnocení v Metodice 2017+ adekvátně váhově podpořená sada informací specifických pro 

společensko-vědní oblast, může to podpořit růst „aplikačního sebevědomí“ této části akademické 

obce. 

Další navazující a doposud velmi málo diskutovanou oblastí v kontextu hodnocení míry aplikace 

vědeckých výstupů pro oblast společenských a humanitních věd (ale nejen), jsou alternativní formy 

motivace a odměňování institucí i jejich konkrétních výzkumných pracovníků. Vyšší angažovanost 

v aktivitách napomáhajících naplňování třetí role vysokých škol často není nijak reflektována 

v systémech interního a akademického hodnocení, které by se mohlo ve svém důsledku projevit jako 

finanční odměna pro výzkumný tým ani v možnostech profesního růstu pro zapojené jednotlivce. 

Bude-li i nadále trvat trend stále vyššího důrazu na společenský dopad, je z důvodu udržení vědeckých 

pracovníků na jejich aktuálních pozicích v rámci českých vysokých škol nezbytné tyto otázky začít 

systémově řešit. Motivační faktor pro konkrétní akademiky příliš neřeší ani program ÉTA ve stávající 

podobě. 

„Výstupy (resp. výsledky) aplikovaného výzkumu společenských a humanitních věd mohou mít i jiný 

charakter, než je definován v metodice RIV1. Celospolečenský potenciál aplikovaného výzkumu 

společenských a humanitních věd, resp. uměnověd, může být podvazován nutností dosáhnout předem 

definovaného výsledku (resp. výstupu) z metodiky RIV. Jako výsledek aplikovaného výzkumu 

podávaného společenskými a humanitními vědami, resp. uměnovědami by mělo být uznáno specifické 

a prokazatelné zlepšení kvality života veřejnosti nebo její části, které mělo základ v aplikaci již 

existujících vědeckých poznatků. To si žádá užší propojení a koordinaci poskytovatelů podpory v ČR. Dle 

diskutujících patří mezi uživatele nejen ministerstva, ale i další orgány státní správy a samosprávy a 

další neziskové organizace.“ [TA ČR 2016: 11] 

“Společensko-vědní a humanitní obory tak vytvářejí sociální a ekonomické přínosy přímo i nepřímo. 

Účinkům programu by prospěly specifické projekty, které by se zaměřovaly na podporu inovačního 

ekosystému ve společenských a humanitních vědách resp. uměnovědách…”  [TA ČR 2016: 11] 

S výše uvedenými závěry TA ČR lze v kontextu zde diskutované problematiky pouze souhlasit. V brzké 

době budou k dispozici první výstupy projektů realizovaných v rámci první vlny podpory programu ÉTA. 

Otevřenou otázkou a výzvou nejen pro TA ČR zůstává větší provázanost na další dotační programy a 

lepší informovanost konečných uživatelů výstupů realizovaných projektů. Těmi by nemusely nutně být 

pouze veřejné a neziskové instituce, zmiňované sociální a ekonomické přínosy jistě mohou zužitkovat i 

komerční subjekty a ve svém důsledku široká veřejnost.  

  

                                                           
1 Rejstřík informací o výsledcích – dostupný na https://www.rvvi.cz/riv 
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