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Laser ELI, Dolní Břežany

3

ÚMTM, Olomouc

Nová
vědecká
centra

Centrum pro nanomateriály,
pokročilé technologie
a inovace (CxI)
■ 44 (39) ● 800 009 500 Kč

Membránové
inovační centrum (MIC)
■ 16 (51) ● 370 854 000 Kč

Unipetrol výzkumně
vzdělávací centrum (UniCRE)
■ 33 (87) ● 592 437 123 Kč

Univerzitní centrum energeticky
efektivních budov (UCEEB)
■ 8 (4) ● 672 020 806 Kč

Dobřany

Holovousy

Řež
Klecany
Roztoky

Ovocnářský výzkumný institut (OVI)
■ 2 (0) ● 567 213 018 Kč
Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)
■ 0 (0) ● 971 000 000 Kč

Vestec

Dolní Břežany

Biotechnologické a biomedicínské centrum
Akademie věd a Univerzity Karlovy (Biocev)
■ 93 (96) ● 2 305 086 161 Kč

Plzeň

Nové technologie
pro informační společnost (NTIS)
■ 156 (171) ● 822 020 321 Kč
Centrum nových technologií
a materiálů (CENTEM)
■ 111 (116) ● 323 976 132 Kč
Regionální technologický institut (RTI)
■ 0 (0) / 455 503 532 Kč
Regionální inovační centrum
elektrotechniky (RICE)
■ 34 (44) ● 625 000 000 Kč
Biomedicínské centrum
Lékařské fakulty v Plzni (UniMeC)
■ 43 (42) ● 439 106 258 Kč

Regionální centrum speciální optiky
a optoelektronických systémů (TOPTEC)
■ 30 (26) ● 175 877 613 Kč

Experimental
Animal Models (ExAM)
■ 8 (7) ● 174 556 094 Kč

Buštěhrad

Pořízení technologie pro Centrum
vozidel udržitelné mobility (CVUM)
■ 1 (0) ● 195 667 200 Kč
Západočeské materiálově
metalurgické centrum (ZMMC)
■ 4 (0) ● 349 484 175 Kč

Turnov

Liběchov

Centrum rozvoje
strojírenského výzkumu
Liberec (CRSV)
■ 0 (0) ● 745 214 853 Kč

Liberec

Stráž pod Ralskem

Litvínov

název centra (užívaná zkratka)
■ publikace v databázi Web of Science
(počet citací článků)
● celková dotace
Udržitelná energetika (SUSEN)
■ 14 (14) ● 2 450 696 000 Kč

ICRC, Brno

IT4 Innovations, Ostrava

Nové lasery pro průmysl a výzkum (HILASE)
■ 53 (89) ● 799 942 299 Kč
Extreme Light Infrastructure (ELI)
■ 56 (225) ● 6 800 575 902 Kč

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury
a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA)
■ 363 (1261) ● 273 415 165 Kč

V přehledu
není Praha,
protože podle
regulí EU
na finance
z programu
Výzkum a vývoj
pro inovace
nedosáhla

Třeboň
Centrum řasových biotechnologií Třeboň (Algatech)
■ 79 (465) ● 133 220 578 Kč

CEITEC, Brno

Energetické jednotky
pro využití netradičních
zdrojů energie (ENET)
■ 48 (68) ● 316 600 707 Kč
Centrum excelence
IT4Innovations (IT4I)
■ 247 (258) ● 1 819 490 241 Kč
Institut čistých technologií
těžby a užití energetických
surovin (ICT)
■ 49 (52) ● 294 544 180 Kč
Institut environmentálních
technologií (IET)
■ 58 (137) ● 270 564 199 Kč

Biomedicína pro regionální rozvoj
a lidské zdroje (Biomedreg, ÚMTM)
■ 350 (2522) ● 856 276 000 Kč

Ostrava

Regionální centrum pokročilých
technologií a materiálů (RCPTM)
■ 926 (10349) ● 544 815 080 Kč

Olomouc

Brno

Telč

Inovace pro efektivitu
a životní prostředí (INEF)
■ 2 (0) ● 170 825 205 Kč

Centrum regionu Haná
pro biotechnologický
a zemědělský výzkum (CR-Haná)
■ 313 (2060) ● 832 938 232 Kč

Centrum excelence Telč (CET)
■ 4 (1) ● 238 300 885 Kč

Vodňany

Regionální materiálově
technologické výzkumné
centrum (RMTVC)
■ 152 (452) ● 680 107 000 Kč

Přehled
48 středisek
budovaných
za 41 miliard
z operačního
programu
Výzkum a vývoj
pro inovace

Nové technologie pro strojírenství
(NETME Centre)
■ 44 (40) ● 767 502 287 Kč
Centrum pro aplikovanou
mikrobiologii a imunologii
ve veterinární medicíně (AdmireVet)
■ 162 (665) ● 365 263 120 Kč
Aplikační a vývojové laboratoře
pokročilých mikrotechnologií
a nanotechnologií (ALISI)
■ 68 (339) ● 432 941 962 Kč
Centrum pro výzkum toxických látek
v prostředí (CETOCOEN)
■ 139 (896) ● 543 974 958 Kč
Centrum výzkumu a využití
obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)
■ 28 (26) ● 260 166 439 Kč
Centrum pro studium dopadů globální
změny klimatu (CzechGlobe)
■ 146 (457) ● 647 927 885 Kč
Dopravní VaV centrum (CDV)
■ 5 (2) ● 463 130 480 Kč

Centrum bezpečnostních, informačních
a pokročilých technologií (CEBIA-tech)
■ 24 (40) ● 174 474 015 Kč
Centrum polymerních systémů (CPS)
■ 250 (589) ● 754 042 805 Kč

Zlín
Středoevropský technologický
institut (CEITEC)
■ 1557 (5731) ● 5 246 000 000 Kč
Mezinárodní centrum klinického
výzkumu (FNUSA-ICRC)
■ 431 (1274) ● 2 365 000 000 Kč
Regionální centrum aplikované
molekulární onkologie (RECAMO)
■ 112 (412) ● 299 490 652 Kč
Centrum senzorických, informačních
a komunikačních systémů (SIX)
■ 130 (208) ● 293 781 336 Kč
Pokročilé stavební materiály,
konstrukce a technologie (AdMaS)
■ 26 (35) ● 817 903 463 Kč
Centrum materiálového výzkumu
na FCH VUT v Brně (CMV)
■ 58 (136) ● 232 772 000 Kč
Regionální VAV centrum
pro nízkonákladové plazmové
a nanotechnologické povrchové
úpravy (CEPLANT)
■ 94 (177) ● 214 068 156 Kč
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LIDOVÉ NOVINY

Kam šlo čtyřicet miliard. A co nesou?
MARTIN RYC H LÍ K
PRAHA Představte si to: jste třeba
cizinec - vědec nebo manažer –,
který je zvědav, kam v Česku nateklo čtyřicet miliard na výzkum.
Právě tolik investovala EU do vzniku vědeckých center za poslední
čtyři roky. Je jich 48. Střediska
jsou rozeseta po celé republice kromě Prahy, která na ně kvůli regulím EU nedosáhla. Jak si vedou?
Ministerstvo školství, které dotyčný operační program řídí, sleduje různé ukazatele, z nichž jedním
je publikační výkon, čili kolik
toho vědci vybádali a napsali.
Ministerstvo si ale údaje nechává pro sebe a pro vládu, kterou teď
zajímá, nakolik se centra „uživí“.
„Hodnoty indikátoru publikací
jsou pro centra nastaveny velmi individuálně, nelze proto jednoduše
konstatovat, že centrum, které má
nejvíc publikací, je nejlepší či nejhorší,“ řekla LN Petra Bartáková,
náměstkyně MŠMT pro fondy.
„Počet publikací záměrně nebyl omezen jen na impaktované
(z mezinárodně respektovaných
časopisů – pozn. red.). Výstupy
jsou též ovlivněny případným
zpožděním. Proto je možné, že ně-

která centra mají prozatím nulové
hodnoty,“ říká.
LN se na centra podívaly „zvenku“. Asi tak, jak by si vědecký výkon budoucích center excelence
mapoval zahraniční zájemce o spolupráci. Připravili jsme mapu
všech center s údaji, kolik stála
a jaké měla ke konci listopadu
ohlasy na Web of Science (WoS).
Některá centra se ještě budují,
do plného provozu teprve naběhnou, ale ke konci roku 2014 už vyčerpala většinu dotace, takže se dá
očekávat, že ústavy už ve výstupech uvádějí i nové názvy center.
Z analýzy LN (i s výtkami
k možné přibližně desetiprocentní
chybovosti) začíná být zjevné, která centra publikují poznatky, o něž
se svět zajímá. Podle afiliací vědců k daným ústavům, číslům projektů a „poděkováním“ mají v databázi nejvíce publikací brněnský
CEITEC (1557), olomoucké
RCPTM (926) a také klinika
ICRC (431).
„CEITEC je z hlediska nejen počtu, ale i kvality publikací na cestě, kdy při udržení trendu má reálnou šanci kolem roku 2020 patřit
do evropské špičky,“ řekl LN operační ředitel Jiří Nantl. Přislíbené

publikace v Brně jdou nad plán
(123 procent), do budoucna počítají se zhruba 450 články ročně, ale
cílí hlavně na kvalitní žurnály.
Co z porovnání ve Web of
Science vyplývá? „Tak jako každé
srovnání, i tato evaluace nese prvky relativity. Nicméně je to všude
ve světě nejrespektovanější nástroj hodnocení vědecké práce.
Myslím, že v ČR by velká část vědeckých institucí mohla být hodno-

cena právě podle WoS. Stálo by to
méně peněz a objektivita by byla
výrazně vyšší než v případě jiných
evaluací, které tu probíhají,“ sdělil
LN profesor Radek Zbořil. Ten
vede olomoucké RCPTM, jejichž
pracím se už dostalo přes 10 tisíc
citací – nejvíce ze všech center!
Oproti brněnskému premiantovi
však vzniklo za desetinovou cenu.
„Hlavním smyslem není porovnávat, je-li lepší RCPTM, nebo

Publikačně nejaktivnější vědecká centra

1.

Středoevropský technologický
institut (CEITEC, Brno): 1557
studií (a 5731 citací na Web of
Science).
Regionální centrum pokročilých
technologií a materiálů
(RCPTM, Olomouc): 926 (10 349).
Mezinárodní centrum
klinického výzkumu
(FNUSA-ICRC, Brno): 431 (1274).
Jihočeské výzkumné centrum
akvakultury a biodiverzity
hydrocenóz (CENAKVA, Vodňany):
363 (1261).
Biomedicína pro regionální
rozvoj a lidské zdroje (ÚMTM,
Olomouc): 350 (2522).

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Centrum regionu Haná pro
biotechnologický a zemědělský
výzkum (CR-Haná): 313 (2060).
Centrum polymerních systémů
(CPS, Zlín): 250 (589).
Centrum excelence IT4
Innovations (IT4I, Ostrava):
247 (258).
Centrum pro aplikovanou
mikrobiologii a imunologii ve
veterinární medicíně (AdmireVet,
Brno): 162 (665).
Nové technologie pro
informační společnost
(NTIS, Plzeň): 156 (171).

10.

Pramen: LN, Web of Science

CEITEC, která publikují stovky
prací s tisícovkami citací. Každá
taková evaluace musí vést hlavně
k identifikaci těch nejslabších ústavů, které budou mít problémy
s udržitelností,“ míní Zbořil.
Zajímavý výzkum produkuje
třeba i rybářské středisko
CENAKVA (363). „S plněním nemáme problém,“ potvrzuje děkan
Otomar Linhart. Dobře si vedou
i další dva z olomouckých projektů: medicínský ÚMTM docílil
více než 350 článků a Centrum
Haná, v němž pracuje tým luštitele genomu pšenice Jaroslava Doležela, má zase 313 článků a dva tisíce citací.
„Počet publikací k loňskému
31. prosinci byl téměř dvojnásobný, než byla závazná hodnota indikátoru, při udržení průměrného impakt faktoru 4,9 (ukazatel kvality
časopisu – pozn. red.). Ke konci
roku 2015 očekáváme překročení
závazné hodnoty o sto prací,“ řekl
LN ředitel CR-Haná Ivo Frébort.
Za povšimnutí stojí přepočet
článků na výši dotace. Zde si skvěle vede třeboňský Algatech, nejmenší centrum za 133 milionů.
Přitom už vědci vydali přes 79
článků ve WoS. „Ke konci roku to

vypadá, že by to mohlo být 125 až
130,“ řekl LN Ondřej Prášil. „Důležitější než počet ale je, co sdělujeme a v jakých časopisech články vycházejí. Letos jsme publikovali v časopisech Plant Cell,
PNAS a čerstvě přijatý je i článek
do Nature Chemical Biology,“ doplňuje šéf.
Pouhé srovnání dle článků je
ovšem ošidné; některé centra se
mají zaměřit nejen na základní, ale
i výzkum aplikovaný. Ze srovnání
LN plyne, že v patentech si nejlépe
vedli v ÚMTM, ale i v CDV
a CVUM, tedy tam, kde v počtu
textů nezáří. Zkreslení v mapě výstupů mohou způsobit i jiné afiliace autorů než přímo k danému středisku, jak upozorňuje Miloš Drdácký z Centra excelence Telč.
Lehce vyšší hodnoty uvádí
i CzechGlobe (LN dohledaných
146 článků oproti centrem uváděným 175) nebo Biocev (93 oproti
101 článku). „Podle toho, co se již
dokončuje nebo je zasláno k publikaci, předpokládáme, že k 31. prosinci 2015 to bude asi 230 kousků.
Jsme si zcela jisti, že v dalších letech bude naše publikační aktivita
nejméně stejně dobrá,“ říká profesor Václav Hořejší.

