Souhrnné statistiky mají ov‰em nev˘hodu „malé specificity“. Tabulka
dává podklad pro komparaci úãastnické a finanãní úspû‰nosti âR
a EU-27. Poslední sloupec v tabulce ukazuje, o jaké procento z celkové
poÏadované podpory v‰emi t˘my EU-27 se ucházejí t˘my ãeské. Zde se
lze pﬁidrÏet statistického kritéria, Ïe pokud se ãeské t˘my ucházejí alespoÀ
o 1 % podpory, pak jsou v dané prioritû úspû‰né. Mez „1 %“ vypl˘vá
z toho, Ïe âR pﬁispívá pﬁibliÏnû 1 % do rozpoãtu celého 7. RP, coÏ lze orientaãnû pﬁenést i na jednotlivé priority. Stejnû jako v 6. RP se ukazuje, Ïe
âR by mûla zv˘‰it svou úspû‰nost v prioritách s velk˘m rozpoãtem, tj.
Zdraví a ICT. Jako nejkritiãtûj‰í se v‰ak jeví malá úãast ãesk˘ch t˘mÛ
v prioritû ENERGIE, v níÏ se âR uchází jen o 0,2 % podpory poÏadované celkovû v‰emi t˘my EU-27. Naproti tomu âR je úspû‰ná v ﬁadû
priorit specifického programu Kapacity. Zde se naznaãuje, Ïe ãeské regiony (kraje) usilují se znaãnou intenzitou o posílení potenciálu pro zapojení do Evropského v˘zkumného prostoru. Souãasnû, stejnû jako v 6. RP,
lze za úspû‰nou povaÏovat i úãast mal˘ch a stﬁedních podnikÛ.
ShrÀme závûrem, Ïe t˘my âR získaly v r. 2007 je‰tû z rozpoãtu 6.
RP podporu ve v˘‰i asi 7,7 mil. ? a dále poÏadují podporu ve v˘‰i

47,3 mil. ? pro ﬁe‰ení projektÛ 7. RP. V souhrnu tedy podpora ãeské
úãasti na ﬁe‰ení projektÛ rámcov˘ch programÛ dosahuje 55 mil. ?, ãili
(jak zmiÀujeme v úvodu) ãástky porovnatelné s rozpoãtem GA âR
v r. 2007. UvaÏujeme-li místo poÏadované podpory souhrn rozpoãtÛ
ãesk˘ch t˘mÛ, docházíme v r. 2007 k ãástce asi 75 mil. ?, tj. asi
1,85 mld. Kã. To znamená, Ïe úãelová podpora pro ﬁe‰ení projektÛ
RP pﬁedstavuje asi 20 % úãelov˘ch v˘dajÛ z veﬁejn˘ch zdrojÛ âR.
Nepochybnû dost na to, aby se âR zamûﬁila na zlep‰ení své pozice v rámcovém programu. Tento závûr není v rozporu s názvem
tohoto pﬁíspûvku. Zmínûná úspû‰nost ãeské úãasti v návrzích projektÛ 7. RP dokládá, Ïe v˘znamné evropské t˘my rozpoznávají v ãesk˘ch t˘mech „dobré partnery“, a proto s nimi vytváﬁejí ﬁe‰itelská
konsorcia. Nepodporovat aktivnû tento potenciál ãeského VaV by
bylo chybné.
VLADIMÍR ALBRECHT,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
ALBRECHT@TC.CZ

Rozhovor s doc. Ing. Františkem Štěpánkem, Ph.D.,
prvním úspěšným řešitelem projektu ERC v ČR
V souãasné dobû se rozbíhají první projekty financované juniorsk˘mi
granty (Starting Grants) Evropské v˘zkumné rady (European Research
Council – ERC). Z více neÏ 9 tisíc loni pﬁedloÏen˘ch návrhÛ bude financováno pﬁibliÏnû 300 nejlep‰ích. I z tûchto ãísel je patrné, Ïe se jedná
o velmi prestiÏní evropské granty. BohuÏel v‰ak pouze jeden ze 300
nejlépe hodnocen˘ch návrhÛ projektÛ má ãeského autora. Tímto
úspû‰n˘m autorem je 33let˘ doc. Ing. Franti‰ek ·tûpánek, Ph.D. Pro
realizaci svého pûtiletého projektu nazvaného Chemical Processing
by Swarm si vybral Ústav chemického inÏen˘rství na Vysoké ‰kole
chemicko-technologické v Praze (V·CHT).
V˘zkumn˘ projekt doc. ·tûpánka je zamûﬁen na v˘voj tzv. chemick˘ch
robotÛ. MÛÏeme si je pﬁedstavit jako ãástice o velikosti jednotek aÏ
desítek mikrometrÛ, které mají schopnost autonomního pohybu, selektivní látkové v˘mûny s okolím, chemické pﬁemûny absorbovan˘ch
molekul, jejich akumulace a ﬁízeného vylouãení. Takto definované
chemické roboty mohou najít uplatnûní v mnoha oblastech, napﬁ.
v diagnostice, syntéze a cíleném vyluãování tzv. personalizovan˘ch
léãiv nebo pﬁi dekontaminaci obtíÏnû pﬁístupn˘ch prostﬁedí.
I pﬁi velké pracovní vytíÏenosti si doc. Franti‰ek ·tûpánek na‰el ãas
k tomu, aby odpovûdûl na nûkolik otázek ãasopisu ECHO.
ECHO:
Va‰e vûdecká kariéra je pozoruhodná. Po absolvování ãeské vysoké
‰koly jste se vûnoval v˘zkumné práci v zahraniãí, kde jste získal
i nûkolik v˘znamn˘ch ocenûní, napﬁ. jste dvojnásobn˘m nositelem
Moultonovy medaile udûlované od roku 1929 Institutem chemick˘ch
inÏen˘rÛ (IChemE) za nejlep‰í vûdeckou publikaci. Kromû toho jste
získal dvû prestiÏní ceny, a to Philip Leverhulme Prize a Friedrich Wilhelm Bessel Award. JiÏ jako mezinárodnû respektovan˘ vûdec jste se
pak vrátil do âeské republiky, ãímÏ pﬁispíváte k rozvoji ãeské vûdy.
MÛÏete zmínit vûdecká pracovi‰tû, na kter˘ch jste jiÏ pÛsobil?
·tûpánek:
Po absolvování inÏen˘rského studia na V·CHT v Praze jsem v roce
2000 obhájil Ph.D. souãasnû na V·CHT v Praze a na Université Pierre
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et Marie Curie v PaﬁíÏi. Poté jsem pracoval dva roky ve v˘zkumném
stﬁedisku firmy Unilever ve Velké Británii a od roku 2002 jsem pﬁedná‰el a vedl samostatn˘ v˘zkumn˘ t˘m v Ústavu chemického inÏen˘rství
na Imperial College v Lond˘nû. V roce 2007 jsem se habilitoval na
V·CHT v Praze s úmyslem vrátit se do âeské republiky.
ECHO:
Granty ERC tvoﬁí zcela nov˘ prvek ve financování evropského hraniãního v˘zkumu. Jistû jste mûl moÏnost poÏádat i o rÛzné jiné typy
grantÛ. Proã jste se rozhodl právû pro praxí dosud neprovûﬁen˘
grant ERC?
·tûpánek:
Granty na financování v˘zkumu poskytuje celá ﬁada institucí a tyto
granty mají rÛzné formy a modifikace, ale také urãitá omezení. Nûkdy
je pro získání grantÛ nutné vytvoﬁit nejdﬁíve konsorcium sloÏené
z nûkolika vûdeck˘ch t˘mÛ, potom uzavírat konsorciální dohody,
které musí definovat práva a povinnosti jednotliv˘ch ãlenÛ konsorcia.
V mnoha pﬁípadech je spolupráce na bázi konsorcií velmi v˘hodná
pro v‰echny úãastníky projektu. Ve v˘zkumu v‰ak vznikají i situace,
kdy je efektivnûj‰í samostatná práce jediného t˘mu. A právû tûmto
pﬁípadÛm vycházejí vstﬁíc pravidla financování grantÛ ERC. Granty
ERC získávají jednotliví v˘zkumní pracovníci (Principal Investigators), kteﬁí pﬁedloÏí úspû‰n˘ návrh projektu, pro jehoÏ realizaci si
vytvoﬁí vlastní t˘m. Lákavá moÏnost financování v˘zkumu, kter˘
mohu vést v samostatném t˘mu podle vlastních pﬁedstav byla hlavním dÛvodem k tomu, Ïe jsem poÏádal o grant ERC. Pro svÛj projekt
jsem sestavil devítiãlenn˘ mezinárodní t˘m, v nûmÏ kromû pûtice
âechÛ vãetnû mne budou pracovat téÏ v˘zkumníci z Indie, Rumunska a Ruské federace.
ECHO:
DÛleÏitou roli v projektech ERC hrají tzv. hostitelské instituce, tj. instituce, ve kter˘ch se v˘zkumné projekty realizují. Vy jste si pro realizaci svého projektu vybral Vysokou ‰kolu chemicko-technologickou
v Praze. Z jakého dÛvodu?

·tûpánek:
Po celou dobu pracovního pobytu v zahraniãí jsem udrÏoval osobní
kontakty s kolegy na svojí Alma Mater, která se snaÏí vytváﬁet pﬁíznivé
podmínky pro samostatnou v˘zkumnou ãinnost a pro zvolenou tematiku mého projektu má pﬁíslu‰né technické a intelektuální zázemí.
Kromû toho V·CHT projevila zájem stát se hostitelskou institucí v projektu ERC, ãili afinita byla vzájemná. Vûdûl jsem také, Ïe oddûlení pro
vûdu a v˘zkum V·CHT efektivnû zaji‰Èuje administrativu projektÛ,
napﬁ. mám velmi dobré zku‰enosti s konzultantkou mezinárodních projektÛ Ing. Annou Mittnerovou.
ECHO: Jedním z parametrÛ, kter˘ zajímá
uchazeãe o granty ERC, je ãasová nároãnost
pﬁípravy jednotliv˘ch projektÛ. MÛÏete nám
ﬁíci, jak dlouho trvala pﬁíprava va‰eho úspû‰ného projektu?

mladé v˘zkumné pracovníky je Velká Británie. Máte pro tento jev
nûjaké vysvûtlení?
·tûpánek:
Ponechám stranou zﬁejmou v˘hodu britsk˘ch institucí, kterou je anglick˘
jazyk. Atraktivnost britsk˘ch v˘zkumn˘ch pracovi‰È vidím v tom, Ïe
v porovnání s nûkter˘mi jin˘mi evropsk˘mi zemûmi nechávají mlad˘m
pracovníkÛm pomûrnû velkou autonomii ve vûdecké práci. Na druhé stranû si ov‰em mladí vûdci musí sami získávat finanãní zdroje pro svÛj
v˘zkum. Pouze malou ãást tûchto finanãních zdrojÛ poskytují akademické instituce, nejvût‰í ãást v˘zkumu financují rÛzné grantové agentury
a prÛmysl. Vedoucí vûdeãtí pracovníci ve
Velké Británii jsou zainteresováni na tom, aby
jejich samostatnû pracující podﬁízení dosahovali co nejlep‰ích v˘sledkÛ, neboÈ jsou sami
hodnoceni mj. podle toho, kolik vynikajících
mlad˘ch vûdcÛ v jejich instituci „vyroste“.
Není také Ïádnou vzácností, Ïe mlad˘ vûdec
dosáhne velmi dobr˘ch v˘sledkÛ v urãité instituci a pak odejde jinam – není to nutnû chápáno jako nevdûk, urãitá míra migrace mezi univerzitami je pﬁirozená.

·tûpánek:
V˘zkumná práce má tu v˘hodu, nebo
moÏná nev˘hodu, Ïe je ãasovû obtíÏnû
mûﬁitelná. Nad vûdeck˘mi problémy je
moÏné a nûkdy dokonce nutné pﬁem˘‰let
nejen na pracovi‰ti, ale i v soukromí, pﬁi
ECHO:
sportu atd. Z tohoto dÛvodu je velmi obtíÏPane docente, snad se nebudete zlobit, kdyÏ
né kvantifikovat ãas, kter˘ jsem vûnoval pﬁína vás prozradím, Ïe máte ãtyﬁi dûti. Vyprapravû tohoto konkrétního projektu. Snadnûjcoval jste nûjakou zajímavou metodiku na
‰í je odhadnout dobu, kterou mi zabralo
to, jak spojit velice nároãnou vûdeckou
vypracování návrhu jiÏ rozmy‰leného propráci s péãí o velkou rodinu?
jektu. Návrh projektu podle poÏadavkÛ ERC
se mi podaﬁilo napsat bûhem asi 4 t˘dnÛ.
·tûpánek:
K tomu bych ale chtûl poznamenat, Ïe mám
Stabilní rodinné zázemí povaÏuji za jeden
jiÏ dost velkou praxi v psaní návrhÛ nebo
z pilíﬁÛ úspû‰né práce, nejen vûdecké. KlíãoDoc. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
chcete-li Ïádostí o vûdecké granty - bûhem
vou roli zde samozﬁejmû hraje moje Ïena,
svého pÛsobení na Imperial College jsem jich napsal nûkolik desítek.
které za mnohé vdûãím. Já se snaÏím rodinû vûnovat ãas zejména
o víkendech a v dobû dovolené, pﬁiãemÏ ãas stráven˘ s rodinou pro
ECHO:
mne pﬁedstavuje tu nejlep‰í relaxaci. ·Èastná ruka pﬁi volbû au-pair
Reálnou nadûji na získání grantÛ ERC mají pouze nadprÛmûrnû dobﬁí
samozﬁejmû také pﬁispûje k hladkému chodu domácnosti.
vûdeãtí pracovníci. Vûdci se ãasto ptají, jak velká je pravdûpodobnost,
Ïe jejich návrh bude ERC pﬁijat k financování - jin˘mi slovy, jak poznaECHO:
jí, Ïe jsou nadprÛmûrnû dobﬁí. Co byste jim poradil?
V nejbliÏ‰í dobû bude zveﬁejnûna nová v˘zva k pﬁedkládání návrhÛ na
ERC Starting Grants. Co byste pﬁi této pﬁíleÏitosti vzkázal mlad˘m ães·tûpánek:
k˘m vûdcÛm?
ERC zveﬁejÀují na sv˘ch webov˘ch stránkách (http://erc.europa.eu)
seznamy úspû‰n˘ch ÏadatelÛ o granty. V˘zkumní pracovníci, kteﬁí uva·tûpánek:
Ïují o podání návrhu na grant ERC, mohou prostﬁednictvím internetu
Mají-li originální nápad a jsou-li ve svém oboru dobﬁí, nemûli by váhat
vyhledat publikace a osobní profily tûchto úspû‰n˘ch ÏadatelÛ. Tím zísa mûli by pﬁedkládat návrhy na projekty podle návodÛ ERC (Guide for
kají urãitou pﬁedstavu o jejich vûdecké kvalitû a mohou tak lépe odhadApplicants). MoÏnosti realizovat projekty v oblasti základního v˘zkunout svoje nadûje na úspûch. Nutno dodat, Ïe osobní pﬁedpoklady
mu zcela podle vlastních pﬁedstav se podle mého názoru nevyskytují
Ïadatele mají pﬁi hodnocení Ïádostí o ERC grant stejnou váhu jako
pﬁíli‰ ãasto.
vlastní vûdeck˘ obsah navrhovaného projektu a sekci „self-evaluation“
tedy rozhodnû není radno podcenit.
ECHO:
ECHO:
Pane docente, dûkuji vám za rozhovor.
Dosud zveﬁejnûná statistická data t˘kající se první v˘zvy ERC Starting
Za ECHO se ptal EMIL KRAEMER
Grants naznaãují, Ïe nejatraktivnûj‰ím evropsk˘m teritoriem pro

OPRAVA
Stává se to i mnohem renomovanûj‰ím periodikÛm, stalo se i na str. 6 minulého ãísla ECHO 2/2008. Nav‰tívil nás povûstn˘ ‰otek. Ve spodní ãásti
uvedené stránky zÛstal pﬁi finální grafické úpravû chybn˘ titulek od jiného pﬁíspûvku z redakãní zásoby. Místo titulku „Otázky evropské migrace
bude ﬁe‰it nové v˘zkumné centrum“ má b˘t správnû titulek „Evropské v˘daje na v˘zkum a v˘voj v r. 2006“. Autorce pﬁíspûvku i ãtenáﬁÛm se
omlouváme.
Redakce ECHO
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