
 
 

Zapojení ČR do specifického programu Myšlenky 7. RP EU 
(granty Evropské výzkumné rady, ERC) 

 
Shrnutí 
 

� Česká republika má výrazně méně ERC grantů než odpovídá počtu našich 
obyvatel, HDP, investicím do VaVaI i podílu na 10-ti % ve světě nejcitovanějších 
publikací. ERC granty nejsou v ČR – především v politické rovině - vnímány jako 
měřítko kvality  (jednotlivých institucí i zemí) a tedy excelence výzkumu. 
 

� Více než 90 % všech návrhů podávaných z ČR nedosahuje potřebné kvality (jak z 
hlediska profilu žadatele, tak i projektu). Výzkumní pracovníci zaostávají v počtu 
samostatných publikací (jako hlavní autor/s originální myšlenkou a bez podílu Ph.D. 
školitele), chybí zkušenosti s řízením menších (národních a mezinárodních) grantů, 
spolupráce se špičkovými, zahraničními týmy, delší postdoktorské pobyty v zahraničí 
(min. na 1-2 roky) a mezinárodní ocenění. 

 

� Na národní úrovni má ČR dostatečné zázemí v programu ERC CZ a poradenství 
tzv. národních kontaktních pracovníků – NCP (projekt TC AV ČR financovaný z 
MŠMT).  
 

� Propagace ERC grantů je poměrně četná a viditelná. Spektrum služeb, nabízených 
TC AV ČR, které slouží jako Národní informační centrum pro evropský výzkum, je 
srovnatelné se službami nabízenými obdobnými organizacemi v ostatních zemích EU. 
Vzhledem k tomu, že granty ERC jsou určeny pro celkem malý segment skutečně 
nejlepších výzkumných pracovníků, nemohou masové kampaně podněcující široké 
spektrum výzkumných pracovníků k vypracování návrhu projektu ERC zvýšit 
úspěšnost ČR v projektech ERC. Pro identifikaci „těch nejlepších“ je nezbytná 
proaktivní role jednotlivých institucí a intrainsti tucionální podpora a motivace 
žadatelů. 

 

� Program ERC CZ je významnou motivací pro žadatele, protože násobí šanci na 
získání grantu. Vzhledem k tomu, že podporuje vysoce kvalitní vědce a projekty – ty, 
které v hodnocení získaly známku „A“1, ale nemoly již být financovány z evropských 
zdrojů - měl by pokračovat i po roce 2014.  
 

� Při současné úrovni VaV v ČR se účast ČR v projektech ERC neobejde bez 
institucionální a politické podpory. Na institucích chybí kvalitní administrativní 
zázemí pro špičkový výzkum i strategie pro zapojení do evropských programů na 
podporu VaVaI. Spíše než s formulováním aktivní strategie, aktivním vyhledáváním 
talentů a aktivním zlepšováním lidských zdrojů převládá v institucích pasivní přístup, 
tj. instituce pouze nebrání agilním jedincům v přípravě ERC projektů. Co se týče 
politické roviny, není známo, že by se těmito otázkami zabývaly gremiální orgány 
jako je RVVI či konference rektorů. Jakákoliv celonárodní metodika hodnocení 
institucí VaV by měla vysoce ocenit, pokud se instituce účastní ERC projektů, 
neboť tento jedinec (a jeho projekt) prošel špičkovým mezinárodním hodnocením.    
 
 

                                                 
1 „Proposal fully meets the ERC's excellence criterion and is recommended for funding if sufficient funds are 
available.“ 



 
 
1. Aktuální stav 

ERC má (kromě podpory individuální excelence) významný a původně neočekávaný dopad 
na univerzity a výzkumné organizace. Vůbec poprvé začala ERC fungovat jako měřítko 
kvality evropských institucí a také kvality výzkumu v jednotlivých zemích. Signálem 
prestiže a atraktivity dané instituce/prostředí se stává právě počet ERC grantů. Některé 
instituce dokonce nabízejí řešitelům ERC grantů velmi atraktivní podmínky, pokud u nich 
budou ERC grant řešit nebo jej na danou instituci přenesou.  

 

"The ERC grants are addressed to individual researchers, but over time, they will also 
collectively illuminate the performance of individual countries, regions, and institutions."  
 

(Antonoyiannakis, Hemmelskamp and Kafatos, Cell 136, March 6, 2009, viz přiložená prezentace) 
 

 

 
 

Graf 1 – Počet ERC grantů podle země hostitelské instituce (ERC Starting/Advanced Grants  2007-2011), zdroj: 
databáze E-CORDA, zpracoval D. Frank, TC AV ČR 

 
 

Graf 2 – Mobilita hlavních řešitelů ze zemí EU-12 (ERC Starting/Advanced Grants  2007-2011); zdroj: databáze 
E-CORDA, zpracoval D. Frank, TC AV ČR 



 
 
Česká republika nepodává takový počet ERC grantů, jaký by odpovídal jejímu 
potenciálu. Podíváme-li se na základní statistiky účasti jednotlivých zemí v soutěži o granty 
ERC, mezi nejúspěšnější země se řadí UK, DE, FR (graf 1). Porovnáme-li však podíl ERC 
grantů v poměru k počtu obyvatel, HDP, investicím do VaVaI (GERD) a podílu na 10-ti% 
ve světě nejcitovanějších publikací, pořadí se zcela změní. Na předních příčkách se objeví 
NL, CH a IL  (viz přiložená prezentace ERC). ČR je ve všech těchto indikátorech 
podprůměrná. Má mnohem méně ERC grantů, než by odpovídalo podílu na počtu obyvatel, 
HDP, investicím do VaVaI, ale zejména se ukazuje, že ti nejlepší čeští vědci (z hlediska 
publikačního profilu/citovanosti jejich publikací) granty do ERC z nějakého důvodu 
nepodávají – mezi 10-ti% českých autorů nejcitovanějších publikací nebyl dosud ani 
jeden žadatel o grant ERC (viz přiložená prezentace ERC). Zajímavé informace také 
poskytují statistiky, které ukazují, že některé země jsou atraktivní pro mnoho řešitelů ERC 
grantů ze zahraničí (např. UK a CH), zatímco jiné naopak „ztrácejí“ – a to je případ v podstatě 
všech zemí EU-12 vč. ČR, viz graf 2).  
 
Co se týče počtu podaných přihlášek, do konce roku 2010 ČR podávala velmi malé 
množství přihlášek - pouze 156 a získala 6 grantů. V roce 2011 došlo vlivem informační 
kampaně ke zdvojnásobení počtu podávaných žádostí, a to jak z AV, tak z univerzit (graf 
3; stejný trend očekáváme i pro výzvu AdG-2012, k níž zatím nejsou k dispozici statistická 
data). Podání se zvedlo na celkem 204 přihlášek (účastí). I když propagační kampaň neměla 
výrazný dopad na úspěšnost žádostí (ve výzvě ERC-StG-2012 ČR nezískala žádný grant, ve 
výzvě ERC-AdG-2012 získala jeden v oblasti věd o neživé přírodě), je třeba podotknout, že 
několik velmi kvalitních uchazečů postoupilo do 2. kola - tři úspěšní kandidáti, kteří prošli 
oběma koly hodnocení ERC (tj. získali hodnocení „A“ v obou kolech), ale nebyli již 
financováni na evropské úrovni z důvodu nedostatku finančních prostředků, mohou zažádat o 
podporu v rámci národního programu ERC CZ. Loni bylo z tohoto programu podpořeno 5 
kandidátů (z výzev ERC-2011) a letos jsou další tři potenciální kandidáti z výzvy Starting 
Grant 2012. To svědčí o tom, že mezi žadateli byli vědci s velmi kvalitním profilem a že 
zároveň podali vysoce kvalitní projekty s originálními myšlenkami.  
 

 
 
Graf 3 - Vývoj počtu podaných  žádostí o “ERC Starting Grants” v ČR v jednotlivých výzvách (2009-2012); 
zdroj: E-CORDA a ERC 



 
 
Z hlediska institucionálního složení žadatelů je patrná určitá nevyváženost z hlediska oborů i 
pracovišť. Nejvíce podání i projektů mají AV ČR a UK ale také VŠCHT. Všechny ústavy AV 
ČR dohromady podaly za období 2007 - říjen 2012 74 projektů (85 účastí), Univerzita 
Karlova  jako celek má za stejné období 49 žádostí o grant ERC (45 individuálních řešitelů), 
ostatní VŠ podávaly 66 žádostí (viz graf 4 a detailněji tab. 2).  
 

 

Graf 4 – Počet účastí v předložených ERC projektech dle institucí 

Analýza hodnocení českých návrhů projektů předložených ERC (2007-2011) ukazuje, že více 
než 90 % všech návrhů nedosahuje potřebné kvality (jak z hlediska profilu žadatelů, tak i 
projektu). Současně se ukazuje, že známka za kvalitu projektu je z velké míry předurčena 
známkou za úroveň výzkumníka, tedy čím vyšší odborná úroveň výzkumného pracovníka, tím 
kvalitnější projekt (graf 5). Analýza potvrzuje, že granty ERC jsou určeny pro poměrně 
malý segment skutečně nejlepších výzkumných pracovníků. Masové kampaně orientované 
na zvýšení povědomí o možnosti grantů ERC budou proto vždy málo efektivní, a pro 
identifikaci „t ěch nejlepších“ je nezbytná proaktivní role jednotlivých institucí a 
intrainstitucionální podpora a motivace žadatelů.  
 

 
 

Graf 5 – zdroj: ECHO, červen 2012 (V. Albrecht, str. 8 a 9) 



 
 
2. Podpora na národní úrovni   

ČR má na národní úrovni podporu v programu ERC CZ s alokací 600 mil. CZK (ukončení 
čerpání do roku 2019, více viz http://www.msmt.cz/vyzkum/erc-cz) a v bezplatném 
poradenství tzv. národních kontaktních pracovníků pro 7. RP EU (NCP) - projekt TC AV ČR 
financovaný z MŠMT. Ti fungují v rámci celoevropské sítě.  
 
Program ERC CZ je významnou motivací pro žadatele, protože násobí šanci na získání 
grantu. Podporuje vysoce kvalitní vědce a projekty, které projdou oběma koly hodnocení 
ERC a v hodnocení získají známku „A“: Proposal fully meets the ERC's excellence 
criterion  and is recommended for funding if sufficient funds are available.“ (úspěšnost 
v jednotlivých kolech ve výzvě ERC-Starting grant 2012 viz graf 6 a 7). Vzhledem k tomu, že 
program podporuje vysoce kvalitní projekty, měl by pokračovat i po roce 2014.  

 
TC AV ČR slouží jako Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) – stejně 
jako např. Švýcarsko nebo Rakousko sdružuje všechny NCP „pod jednou střechou“. Centrum 
se zabývá komplexní podporou účasti národních týmů v projektech mezinárodní výzkumné 
spolupráce, především v rámcových programech EU.  
 
Propagace ERC grantů je poměrně četná a viditelná. NCP pro granty ERC zajišťuje 
poradenství, konzultace návrhů projektů („prescreening“ projektových návrhů po formální 
stránce), informační dny (s účastí hodnotitelů ERC projektů, člena Vědecké rady ERC prof. 
Exnera a úspěšných českých řešitelů grantů ERC), specializované semináře pro žadatele, 
vytváří propagační materiály a příspěvky do časopisu ECHO (informační leták pro žadatele, 
rozhovory s úspěšnými řešiteli apod.) a stará se o specializovanou část webu www.fp7.cz, 
věnovanou ERC grantům. Téma ERC resp. excelence ve vědě je pravidelně součástí největší 
národní akce k evropskému výzkumu Českých dnů pro evropský výzkum (CZEDER) – v r. 
2010 byl součástí konference workshop zaměřený na granty ERC, kterého se zúčastnila prof. 
H. Nowotny, prezidentka ERC, čeští hodnotitelé i řešitelé ERC grantů. Workshop vzbudil 
velký zájem ve vědecké komunitě – zúčastnilo se okolo 100 lidí. Loni proběhla série 
informačních seminářů k ERC (mj. na AV ČR, ČVUT, VŠCHT, UK, CEITEC) s cílem zvýšit 
povědomí o grantech ERC a motivovat vytipovanou cílovou skupinu k podání žádosti.  Letos 
byl ve spolupráci s Yellow Research (Lotte Jaspers z Holandska, která se specializuje na 
workshopy pro žadatele o ERC granty a za dobu své praxe konzultovala při přípravě přes 400 
projektových návrhů) uspořádán specializovaný seminář pro žadatele o ERC 
Starting/Consolidator Grants, kterého se zúčastnilo v dopolední části téměř 70 výzkumných 
pracovníků a v odpolední části (individuální konzultace projektových návrhů) 10 vědců. TC 
AV ČR poskytuje také poradenství v oblasti rozpočtu a finančních otázek grantů ERC. V září 
byl uspořádán specializovaný seminář pro instituce, které mají ERC grant, zaměřený 
na finanční otázky ERC grantů vč. auditů s účastí zástupců ERCEA (J. Brodersen, D. 
Springhetti).  
 
Informace o ERC jsou průběžně rozesílány grantovým oddělením a projektovým centrům 
(zejména v rámci sítě NINET), dále také jednotlivým zástupcům univerzit (vědečtí tajemníci, 
prorektoři pro VaV, odbory pro VaV apod.) i AV ČR – ti jsou také žádáni o vytipování 
vhodných kandidátů na specializované akce s cílem dosáhnout co nejlepšího zacílení na úzký 
segment výzkumných pracovníků s největším potenciálem. 
 



 
 
Na národní úrovni také existuje pracovní skupina MŠMT k ERC, která vznikla v rámci 
výboru pro ERA (VERA) v r. 2010. Jejím hlavním úkolem bylo připravit pozici ČR k 
připravovanému 8.RP. Skupina při přípravě pozice ČR k 8. RP EU dospěla mimo jiné 
k následujícím závěrům2: 
 
„ V ČR jsou obecně otázky zkvalitnění lidských zdrojů ve VaV, vytváření podmínek 
stimulujících VaV a zlepšení mezinárodní spolupráce na centrální úrovni nedostatečně 
řešeny. Na institucionální úrovni existují rozsáhlejší strategické dílčí programy podpory 
rozvoje lidských zdrojů na AV ČR a UK. Částečně je podporován rozvoj lidských zdrojů pro 
výzkum z Operačního programu „Vzdělávání pro konkurence schopnost“, který však 
neumožňuje zahrnout do podpory region hlavního města Prahy, kde je soustředěna 
nezanedbatelná část výzkumného potenciálu ČR. Tento operační program je navíc 
koncipován převážně pro plošně, systémově a organizačně metodicky zaměřené vzdělávací 
aktivity. Rovněž motivace českých žadatelů a institucí není dostatečná. (…) Vhodným 
motivačním nástrojem by bylo mimo jiné zahrnutí počtu nositelů ERC grantů do hodnocení 
institucí.“  
 
Absence motivačních strategií v jednotlivých institucích je výrazem určité nekonzistence 
v záměrech na rozvoj instituce. Pokud žadatel grant získá a bude projekt realizovat ve 
své mateřské instituci, pak jí šetří značné finanční prostředky (s ERC grantem může 
přinést až 3,5 mil. euro na dobu 5 let) a celkově tak nepochybně půjde o výrazný příspěvek 
k dlouhodobému oborovému profilu instituce. Instituce řešiteli musí zajistit adekvátní 
intrainstitucionální infrastrukturu a adekvátní adm inistrativní podporu pro řešení 
projektu.  A i po skončení projektu bude třeba pečovat o vytváření návazných schémat 
(zajistit kontinuitu financování do doby než řešitele získá další grant apod.) s cílem podpořit 
další profesní růst špičkových výzkumníků a tím též bránit vynucenému odchodu špičkových 
pracovníků ze země. Jde tedy o investice do vytváření infrastruktur a atraktivního 
vědeckého prostředí, podpora vzniku excelentních pracovišť a kariérního růstu 
vědeckých pracovníků.  
 
 

 

 

 

 

                                                 
2 Dokument MŠMT „Přístup České republiky k přípravě 8. rámcového programu”. 



 
 
 

 

Graf 6 – Úspěšnost v 1. kole hodnocení; zdroj: ERCEA  

 

 

Graf  7 – Úspěšnost ve 2. kole hodnocení; zdroj: ERCEA 



 
 
3. TOP instituce v počtu ERC grantů (tab. 1) a vybrané příklady dobré 
praxe z jiných zemí   
 

� Některé instituce (Španělsko) pravidelně organizují konference věnované ERC 
grantům a podpoře excelence ve vědě s účastí čelných představitelů ERC a řešitelů 
ERC grantů. V r. 2010 organizoval „Institute for Catalan Studies“ konferenci k ERC 
na téma „ERC – From Programme to Institution“, letos „Universitat Pompeu Fabra“ 
(UPF) konferenci na téma „Enhancing the Attractiveness of European Universities as 
a Destination for World-Class Researchers“ (prezentace jsou k dispozici na 
http://www.upf.edu/ercday/#7). Hlavní body/závěry z konference:  
 
ERC granty jsou v Evropě vnímány jako signál prestiže a atraktivity dané instituce, 
prostředí a také dané země. Vedení kvalitních univerzit i výzkumných organizací 
ERC granty vítá a podporuje (vytváří cílené strategie v oblasti lidských zdrojů a 
výzkumu, např. EPFL Lausanne). Má proaktivní politiku získávání lidských zdrojů s 
důrazem na kvalitu a excelenci již ve fázi přijímání studentů do magisterských a 
doktorských studijních programů, která později zahrnuje možnost získat stálou 
pozici. Mají kvalitní grantová oddělení, kvalitní systém interního hodnocení a 
otevřená, transparentní, mezinárodní výběrová řízení (např. LMU Mnichov má 
zahraniční oddělení se širokým spektrem služeb od tzv. „dual carreer service“ až po 
kariérní poradenství a zároveň oddělení, které poskytuje žadatelům poradenství v 
průběhu psaní návrhu - kontrola rozpočtu, šablony, modelové návrhy projektů - i při 
implementaci projektů - příprava GAPF, reportování apod.). Jsou charakteristické 
vysokou mírou internacionalizace a mobility (např. na Univerzitě v Lovani, která má 
48 ERC grantů, pochází 38% Ph.D. studentů, 40%  postdoků a 36% profesorů ze 
zahraničí, přičemž univerzita podporuje, aby studenti i profesoři vyjížděli do zahraničí 
na dobu alespoň 1 až 2 let). Některé instituce dokonce samy průběžně monitorují 
výsledky a průběh kariéry všech členů fakult a postdoků a pokud mají potenciál, 
proaktivně je vybízejí k podání žádosti o ERC grant (např. Univerzita v Lovani). 
 

� EPFL má dobře zavedený systém otevřených, mezinárodních výběrových řízení, velmi 
kvalitní infrastrukturu financovanou univerzitou, systém stálých pozic pro mladé 
výzkumné pracovníky, který jim garantuje nezávislost již v začátcích jejich kariéry 
(„tenure track assistent professorships“). Má vlastní grantové oddělení, které neřeší 
vědeckou část návrhů, ale zabývá se finančními záležitosti a audity 
(GrantsOffice@EPFL).  
 

� LMU Mnichov má proaktivní strategii získávání lidských zdrojů se zaměřením na 
mladé vědce, systém stálých pozic („tenure track“ – pokud např. výzkumný pracovník 
nezíská pozici profesora, je mu nabídnuta smlouva na 6 let a poté má šanci získat 
stálou pozici, přičemž univerzita nabírá pouze tolik lidí, kolik je volných míst, aby 
nedocházelo k převisu).  



 
 

 
� Univerzita v Lovani, která získala 48 ERC grantů, má tři priority: mobilita, mladí 

výzkumní pracovníci a postdoci. Charakterizuje se jako „bottom up“ univerzita, tzn. 
že jednotlivé fakulty mají vlastní odpovědnost za strategii v oblasti lidských zdrojů a 
výzkumu (dělají plány na 5 let a vedení je pak stimuluje k případným dalším 
aktivitám). Funguje zde systém interního hodnocení na úrovni skupin3 se 
zaměřením na strategie jednotlivých fakult v oblasti výzkumu (za využití externího 
peer review). Univerzita investuje do kvalitní infrastruktury. Průběžně sleduje 
výsledky a průběh kariéry všech členů fakult a postdoků a pokud mají potenciál, 
proaktivn ě je vybízí k podání žádosti o ERC grant. Přitom využívá řešitele ERC 
grantů jako modelové příklady. Vychází řešitelům ERC grantů vstříc např. snížením 
úvazku na výuku apod. a poskytuje kvalitní administrativní podporu.        
 

� Některé instituce se proaktivně snaží přilákat (zahraniční) žadatele – např. Univerzita 
v Ghentu4, která nabízí stálou pozici (dlouhodobý profesorský post), pomoc 
s přípravou návrhu i plnou administrativní podporu nebo je dokonce motivují i 
finančně, viz Univerzita v Tübingenu5. Univerzita v Amsterdamu6 kromě 
informačních dnů/seminářů a odborných školení, jak psát návrh projektu, nabízí také 
tzv. „advisory sessions“ (tj. interní vědecká poradní komise k přípravě návrhů, složená 
z vynikajících akademiků, kteří mají zkušenosti s národními i mezinárodními granty) a 
školení zaměřené na prezentační dovednosti a simulaci pohovorů u ERC Starting 
Grants. 
 

� V Irsku existuje program Science Foundation Irland7, který nabízí asistenci irským 
hostitelským institucím při podpoře řešitelů ERC grantů (lze zažádat o finanční 
podporu ve výši 20 % částky uvedené v grantové dohodě, do max. výše 300 000 €). 
 

� Univerzita v Bazileji8 (CH) odkazuje na EURESEARCH (síť NCP) a možnost 
formální kontroly ERC návrhů („proposal screening“).  
 

� Také Univerzita v Heidelberku9 ERC granty vítá a podporuje. Klíčové faktory pro 
podporu ERC žadatelů jsou: „start- up“ financování poskytované spolkovou zemí 
Bádensko-Württembersko (30 000 euro na rok), vhodné klima (uznání a podpora ze 
strany rektorátu univerzity - držitelé ERC grantů jsou považováni za elitu; služby pro 
žadatele – „one stop service“ - 4 projektoví manažeři poskytují informace, konzultují 
projektový návrh a pomáhají při negociacích i implementaci projektu – a také aktivně 

                                                 
3 Takový systém funguje také na Univerzitě v Helsinkách, viz http://www.helsinki.fi/research/erc.html  
4 http://www.ugent.be/en/research/erc 
5 http://www.medizin.uni-
tuebingen.de/en/Research/Research+Funding/EU+Research+funding/ERC+starting+and+advanced+grant+positi
on.html 
6 http://www.vu.nl/en/research/grants-and-funds/research-support/support-programmes/index.asp 
7 http://www.sfi.ie/funding/funding-calls/open-calls/sfi-erc-support-programme/ 
8 http://www.euresearch.unibas.ch/fp7/hinweise-fuer-die-uni-basel/proposal/proposal-screening/ 
9 http://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/vortraege/buta24/2012-06-28-Weinreich.pdf  



 
 

vytipovávají potenciální žadatele); při podání ERC grantu univerzita financuje 
cestovní náklady a v případě úspěchu v ERC Starting Grant nabízí juniorskou 
profesuru (dočasná pozice), čímž podporuje profesní/kariérní růst mladých vědců. 
 

� Aktivity na národní úrovni: V Rakousku byla zavedena z iniciativy ministerstva 
školství národní monitorovací skupina („National Monitoring Group“), která se snaží 
identifikovat potenciální žadatele, monitoruje aktivity ERC (např. si nechala představit 
výsledky studie EURECIA10 zadané ERC za účelem analyzovat dopad ERC grantů na 
instituce) a podporuje rakouské instituce ve vytváření příznivých podmínek pro 
špičkové vědce (mj. příklady dobrých praxí z jiných zemí); stejně tak Německo 
(BMBF) uspořádalo v říjnu 2012 konferenci s cílem zamyslet se nad tím, jak zvýšit a 
podpořit účast Německa v 7. RP (pozvalo na ni zejména hodnotitele projektů 7. RP). 
KoWi (DE) každoročně organizuje tzv. „Bundestagung“11 – národní konferenci 
věnovanou evropskému výzkumu (obdoba konference CZEDER v ČR), kde jsou 
každoročně prezentovány novinky v evropském výzkumu a také příklady dobrých 
praxí z jiných zemí. V Polsku a Portugalsku představitelé národní grantové 
agentury/ministerstva rozeslali dopisy vybraným úspěšným žadatelům o národní 
granty s potenciálem uspět v soutěži o ERC granty (v Polsku byl dopad malý, 
v Portugalsku mnohem výraznější).   
 

 

                                                 
10 Dopad ERC na evropskou politiku i národní systémy VaVaI analyzuje projekt, koordinovaný University of 
Manchester, s názvem EURECIA („Understanding and Assessing the Impact and Outcomes of ERC Funding“), 
viz http://www.eurecia-erc.net/   
11 http://www.kowi.de/desktopdefault.aspx/tabid-408/ 



 
 
4. Jak podpořit účast ČR v soutěži o granty ERC? 

Na problematiku malé úspěšnosti ČR v soutěži o ERC granty je potřeba nahlížet komplexně a 
v širším kontextu národního systému VaV. V ČR nejsou ERC granty – především 
v politické rovině - vnímány jako měřítko kvality jednotlivých institucí a  tím také dané 
země. Na evropské úrovni však úspěšnost jednotlivých zemí v soutěži o granty ERC vytváří 
„mapu Evropy“ ve smyslu excelentní vědy a výzkumu (z hlediska zemí i institucí). ERC 
granty jsou v Evropě signálem atraktivity dané instituce. Nezlepší-li ČR svou úspěšnost 
v soutěži o ERC granty, zůstane na této mapě na periferii. ERC granty se koncentrují do 
určitých zemí/oblastí/institucí. 50% všech ERC grantů je řešeno na 50 institucích. Země 
EU-12 mají na ERC grantech podíl pouhých 1,9%! (viz přiložená prezentace ERC). ERC 
si je těchto rozdílů velmi dobře vědoma a vyvíjí aktivity na podporu rozšíření účasti, i když 
zde je nutné podotknout, že nezbytnou podmínkou úspěchu takovýchto aktivit je důsledné 
zacílení na segment těch skutečně nejlepších výzkumníků s potenciálem v soutěži o ERC 
granty uspět.  
 
Zahraniční zkušenosti ukazují, že chtějí-li instituce přilákat talenty, měly by ve svých 
prioritách nekompromisně klást důraz na kvalitu a excelenci (talentovaní výzkumní 
pracovníci by např. neměli mít problém sehnat laboratoře/prostory; získat ERC grant je věc 
prestiže a uznání; instituce řešitelům vycházejí vstříc např. snížením úvazku na výuku a 
poskytují jim komplexní administrativní podporu) a měly by mít kvalitní systém interního 
hodnocení, založeném na mezinárodním peer review. Instituce musí mít takovou politiku 
lidských zdrojů, která podporuje mobilitu  (výzkumní pracovníci by neměli mít problém 
vyjet na delší dobu do zahraničí a poté se vrátit, naopak jsou k tomu motivováni) a 
soutěživost v rámci instituce, zahrnuje možnost získat stálou pozici, vytváří dobré personální 
a pracovní podmínky (mzda, penzijní zabezpečení, „dual career service“ apod.) a obsahuje 
systém otevřených (mezinárodních), transparentních výběrových řízení. Při získávání 
lidských zdrojů je nezbytný proaktivní p řístup: vedení úspěšných universit i výzkumných 
organizací ERC granty vítá a všestranně podporuje. Některé instituce dokonce samy 
průběžně monitorují výsledky a průběh kariéry všech členů fakult a postdoků a pokud 
mají potenciál, vybízejí je k podání žádosti o ERC grant. 
 
4.1 Podpora na národní úrovni  
 

 
� Podpora pozitivního vnímání excelence ve výzkumu, motivace institucí k zapojení 

do výzkumu/výzkumné spolupráce v rámci EU (přílišné zaměření na národní zdroje 
a strukturální fondy; krajním řešením by bylo zahrnutí počtu nositelů ERC 
grantů/počtu evropských grantů do hodnocení institucí) a posílení multiplikačních 
efektů ve smyslu kvalitního poradenství na institucích a v regionech. Motivací pro 
zapojení do soutěže o granty ERC jsou bezesporu: nemalé finanční prostředky 1,5-3,5 
mil. euro až na 5 let (v řadě úspěšných institucí představují ERC granty významný 
zdroj financování VaV!, který šetří domácí zdroje a zároveň přitahuje další zdroje 
financování - pokud je řešitel ERC grantu v týmu, který podává jiný projekt, má tento 
projekt vysokou šanci uspět), nezávislost hlavního řešitele (vlastní volba tématu, 
podpora výzkumu, který je novátorský, otevírá nové výzkumné perspektivy atd.), 
prestiž pro řešitele i instituci, mezinárodní „network“, internacionalizace (ERC týmy 
mají silně mezinárodní charakter), investice do drahých přístrojů, vysoká částka, 



 
 

kterou instituce získá na režijní náklady (20% z přímých nákladů po odečtení 
subkontraktů).   

 
� Jakákoliv celonárodní metodika hodnocení institucí VaV  by měla vysoce ocenit,  

pokud se instituce účastní projektů ERC (ať už jako mateřská instituce úspěšného 
žadatele o grant ERC  nebo jako instituce, ve které je projekt ERC řešen), neboť tento 
jedinec (a jeho projekt) prošel špičkovým mezinárodním hodnocením.     
 

4.2 Institucionální podpora - strategické řízení na institucionální úrovni 
 

� Instituce by si měly vytvářet cílené strategie získávání kvalitních lidských zdrojů 
pro VaVaI s důrazem na kvalitu a excelenci na všech úrovních. Měly by mít jasné 
interní strategie, v jakých oborech se budou profilovat/jakou oblast výzkumu chtějí 
podporovat a jaké zdroje financování do jaké míry chtějí využívat (podpora podávání 
žádostí o evropské/mezinárodní granty – akce Marie Curie, ERC granty, kolaborativní 
projekty v určité oblasti VaV, privilegované zacházení s držiteli grantu nikoli přístup 
„To je Váš grant“/ „Tak jak dlouho tu ještě budete s tím grantem?“, podpora po 
ukončení řešení grantu, internacionalizace - aktivity na zvýšení podílu zahraničních 
vědců na pracovištích, interní hodnocení, otevřená výběrová řízení apod.). Na 
institucionální úrovni existují rozsáhlejší strategické dílčí programy podpory rozvoje 
lidských zdrojů v AV ČR a na UK. Jasnou koncepci podpory a získávání ERC grantů 
má např. CEITEC.  
 

� Důležité je rovněž kariérní poradenství v začátcích kariéry, monitorování 
výsledků a průběhu kariéry jednotlivých členů fakult i postdoků (a pokud mají 
potenciál, proaktivní vybízení/motivace k podání žádosti o ERC grant a stejně tak 
motivace velmi dobře hodnocených vědců ke znovupodání žádosti), vizibilita a 
snadná dohledatelnost jednotlivých výzkumných pracovníků/týmů na webových 
stránkách (kvalita osobních webových stránek a informací prezentovaných v CV 
jednotlivých žadatelů) a stejně tak plně využít potenciál žen – vědkyň, jejichž 
zastoupení ve výzkumných pozicích v ČR dlouhodobě stagnuje přibližně na jedné 
třetině12 (na seminářích k ERC se účast vědkyň pohybuje okolo 10%, což odpovídá i 
procentům podávaných žádostí; v ERC ale vědkyně dosahují u ERC Starting Grants až 
30% podílu žádostí; řešitelka ERC grantu je v ČR pouze 1).  
 

� Zároveň je potřeba podporovat mobilitu výzkumných pracovníků („úvazky“ – 
mobilita by měla být kontinuální – jeden výzkumný pracovník odjede, jiný přijede a 
původní se poté opět vrátí; řada českých žadatelů o ERC Starting granty totiž nemá 
potřebný profil – úspěšní řešitelé mají za sebou mnohdy 2 postdoktorské pobyty v 
zahraničí), zabezpečit kontinuitu financování (co s řešiteli po skončení grantu? - 
návazná schémata pro podporu hlavních řešitelů po skončení grantu) a stejně tak 
kvalitní administrativní zázemí (např. ETH Curych má vysoce profesionalizované 
grantové oddělení EU GrantsAccess o 12 lidech, které pořádá interní informační 
setkání, poskytuje poradenství, konzultuje projektové návrhy po formální stránce 
/zejména rozpočet a management grantu/ a pomáhá řešitelům při implementaci 
projektů - nikoliv pouze ERC grantů). 
 

                                                 
12 Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoje 2011, MŠMT 



 
 

� Instituce by měly vytvářet příznivé podmínky pro to, aby se jejich vysoce 
kvalifikovaní pracovníci angažovali jako hodnotitelé projektů 7. RP EU, a to bez 
ohledu na to zda sami o grant 7. RP EU žádali či žádají.  
 

� Čeští hodnotitelé projektů 7. RP EU (vč. ERC) by měli pravidelně předávat 
zkušenosti nabyté z hodnocení v kursech pro doktorandy a pro vědecké pracovníky. 
NCP (Technologické centrum) již s některými hodnotiteli projektů 7. RP EU (vč. 
ERC) spolupracuje a je připraveno aktivity v tomto směru rozvinout šířeji.   



 
 
 

Higher - education institution Country StG+AdG StG AdG 

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE 
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE UK 75 44 31 

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE 
UNIVERSITY OF OXFORD UK 64 36 28 

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE CH 50 27 23 

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM IL 46 29 17 

UNIVERSITY COLLEGE LONDON UK 45 25 20 

EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE 
ZURICH CH 43 16 27 

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND 
MEDICINE UK 41 23 18 

WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE IL 40 21 19 

UNIVERSITY OF BRISTOL UK 26 10 16 

UNIVERSITAET ZUERICH CH 23 12 11 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN BE 23 19 4 

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN DE 23 8 15 

HELSINGIN YLIOPISTO FI 22 12 10 

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH UK 21 12 9 

STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NL 19 12 7 

UNIVERSITEIT UTRECHT NL 19 12 7 

KAROLINSKA INSTITUTET SE 19 11 8 

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN NL 19 17 2 

TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY. IL 19 16 3 

VERENIGING VOOR CHRISTELIJK HOGER ONDERWIJS 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN 
PATIENTENZORG NL 18 12 6 

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM NL 18 11 7 

UNIVERSITEIT LEIDEN NL 18 10 8 

UNIVERSITAET WIEN AT 16 8 8 

RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET HEIDELBERG DE 15 10 5 

UNIVERSITE DE GENEVE CH 15 6 9 

TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN DE 15 8 7 

KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN SE 15 7 8 

AARHUS UNIVERSITET DK 15 9 6 
 

Tab. 1 – přehled institucí, které mají 15 a více ERC grantů (ERC Starting/Advanced Grants 2007-2011);  zdroj: 
databáze E-CORDA, zpracoval D. Frank, TC AV ČR 



 
 
 

název instituce 
počet 
žádostí 

Univerzita Karlova v Praze 49 
Masarykova univerzita 16 
České vysoké učení technické v Praze 9 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 8 
Západočeská univerzita v Plzni 7 
Univerzita Palackého v Olomouci 6 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 5 
Vysoké učení technické v Brně 3 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2 
Technická univerzita v Liberci 2 
Univerzita Pardubice 2 
Česká zemědělská univerzita v Praze 2 
Slezská univerzita v Opavě 1 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1 
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 1 
Univerzita Hradec Králové 1 
Vysoké školy - CELKEM 115 
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. 12 
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 8 
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. 7 
Matematický ústav AV ČR, v.v.i. 6 
Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 5 
Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 4 
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i. 4 
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. 3 
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. 3 
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. 3 
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 3 
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 3 
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. 2 
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 2 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. 2 
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. 2 
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. 2 
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. 2 
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. 2 
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. 1 
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. 1 
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i 1 
Historický ústav AV ČR, v.v.i. 1 
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 



 
 
Centrum vyzkumu globalni zmeny AV CR, v.v.i. 1 
Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. 1 
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. 1 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 1 
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 1 
Ústavy AV  - CELKEM 85 
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. 1 
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. 1 
Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. 1 
Ostaní výzkumné instituce - CELKEM 3 
Společnost pro dějiny židů v České republice 1 
Ostatní - CELKEM 1 
CELKEM 204 
 
Tab.2 – Počet účastí v předložených ERC projektech dle institucí (2007 - říjen 2012);  zdroj: databáze E-
CORDA, zpracoval D. Frank, TC AV ČR 
 
 



 
 
ANNEX 1 – Přehled projektů ERC v ČR 
 

VŠCHT Praha (StG-2007) 
� CHOBOTIX: Chemical processing by swarm robotics (F. Štěpánek) 

 
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha (AdG-2008) 

� HORIZOMS: New Horizons for Mass Spectrometry (D. Schroeder, †22.8.2012) 
� Dipolar Rotor Array (J. Michl) 

 
Karlova univerzita, Praha (StG-2010) 

� CCOSA: Classes of combinatorial objects: from structure algorithms (D. Král, 
přenesen do UK) 

� ISORI: Ion Spectroscopy of Reaction Intermediates (J. Roithová) 
 

Filosofický ústav AV ČR, Praha (StG-2010)  
� OVERMODE: Origins of the Vernacular Mode (P. Rychterová, přenesen na OAT, 

AT) 
 

Botanický ústav AV ČR, Praha (StG-2011) 
� LONGWOOD: Long-term woodland dynamics in Central Europe: from estimations to 

a realistic mode (P. Szabó) 
 

Fyzikální ústav AV ČR, Praha (AdG-2010) 
� OMSPIN: Spintronics based on relativistic phenomena in systems with zero magnetic 

moment (T. Jungwirth) 
 
Biofyzikální ústav AV ČR, Brno (jeden z příjemců, 1.7. 2010) 

� BIOINCMED: Bioinorganic Chemistry for the Design of New Medicines (AdG) 
 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha (jeden z příjemců, 1.6. 2011) 

� RESOCEA: Regime and Society in Eastern Europe (AdG) 
 
 

ANNEX II – Přehled projektů podpořených z programu ERC CZ 
 

Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta 
� LL1201: Komplexní Struktury: Regularita v Kombinatorice a Diskrétní Matematice (J. 

Nešetřil) 
� LL1202: Materiály s implicitními konstitutivními vztahy: Od teorie přes redukci 

modelů k efektivním numerickým metodám (J. Málek) 
� LL1203: Vlastnosti funkcí a zobrazení v Sobolevových prostorech (S. Hencl) 

 
 
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., 
� LL1204: Genetická analýza mitochondriálního proteomu: Integrace mitochondriální-

jaderné epistáze s patofyziologickými fenotypy u potkana (M. Pravenec) 


