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Informace o hodnoticích kritériích výzvy Špičkový výzkum OP JAK 

 

Výzva Špičkový výzkum OP JAK představuje stěžejní možnost pro české výzkumné organizace 
dosáhnout nejen evropských, ale i světových vrcholů v jejich aplikačním potenciálu. Jejím 
dalším cílem je i nahrazení konkurence mezi výzkumnými organizacemi kooperací, dosažení 
efektivizace investic ve výzkumném ekosystému a umožnění managementu výzkumných 
organizací využívat takové nástroje, které obecně zlepší řízení výzkumné politiky jejich 
instituce a potažmo i celé České republiky. 

Pro dosažení těchto cílů je kruciální nastavit taková kritéria, která podchytí ty nejpodstatnější 
aspekty a rysy projektových žádostí, z nichž je možné je vyvodit. V souladu se všemi interními 
předpisy byla kritéria výzvy Špičkový výzkum schválena na 1. zasedání Monitorovacího výboru 
OP JAK dne 23. června 2022. Pro indikaci excelence bylo zvoleno mimo jiné i kritérium V1.2.2 
Získané ERC granty. Toto kritérium sleduje kvalitu výzkumného týmu, tedy zda je v něm 
někdo, kdo již získal či byl úspěšný v ERC výzvách. V tomto kritériu může žádost obdržet 0 nebo 
6 nebo 10 bodů, což rozhodně není z celkového počtu bodů kritérium v žádném případě 
dominantní. 

Bohužel jsme až po schválení hodnotících kritérií Monitorovacím výborem došli spolu 
s Technologickým centrem Akademie věd České republiky (a za to jim osobně velmi děkuji!), 
že kvalitativně i kvantitativně srovnatelným schématem je i ERC SYNERGY. V minulosti tento 
grant získaly pouze jednotky vědců z České republiky, nicméně i tak povazuji za důležité, aby 
bylo bodové zhodnocení tohoto úspěchu ve výzvě umožněno. Z tohoto důvodu jsem dal pokyn 
Řídicímu orgánu OP JAK, eo ipso sám sobě, aby byl zpracován návrh na změnu hodnoticích 
kritérií, tedy na doplnění ERC SYNERGY do kritéria V1.2.2. 

Jedná se o ne právě běžnou situaci, která je řešitelná přeschválením hodnoticích kritérií na 
2. zasedání Monitorovacího výboru. Musíme však zaručit, že nikdo z potenciálních žadatelů 
nebude diskriminován, což se neděje, neboť doposud nebyla do této výzvy žádná projektová 
žádost podána, nebylo započato žádné hodnocení a dle neformálního (emailového) stanoviska 
MF a MMR je tento postup právě díky tomu souladný s duchem pravidel. Dále - jednotky 
získaných grantů ERC SYNERGY nemohou, jak věřím, podstatně rozkolísat koncepty, na nichž 



pracujete, protože předpokládám, že vysoce kvalitní vědci, mezi něž nositelé ERC Synergy 
bezpochyby patří, jsou již nyní členy navržených týmů. 

Členové Monitorovacího výboru OP JAK budou s touto problematikou detailně seznámeni a 
budou, věřím, že s vědomím důležitosti této výzvy pro výzkumný ekosystém, hlasovat.                 
O výsledku bude vědecká obec samozřejmě neprodleně zpravena. 

Tento otevřený dopis slouží pro vysvětlení postupu, pro pochopení rozdílu mezi pozicí 
náměstka a hlavy řídicího orgánu a především pro umístění této informace do veřejného 
prostoru pro případné varianty jednotlivců ve výzkumných týmech, jakkoliv nelze předjímat 
výsledek hlasování členů Monitorovacího výboru. 

 

S díky za pochopení 

Václav Velčovský 

 

 

 

 

 

Všem, kterých se to týká či může týkat 


