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Základy vědecké práce
aneb Jak se stát úspěšným vědcem

Mgr. J. Horáček, docteur es sciencesMgr. J. Horáček, docteur es sciences
1)Vyhledávání vědeckých informací 
2)Návrh vědecké práce
3)Experiment:

1)Příprava diagnostiky a sběru dat
2)Průběh experimentu
3)Bezpečnost v laboratoři

4)Zpracování dat (statistika, programování)
5)Teorie:

• Tvorba modelu 
• Řešení analytické a numerické (simulace)
•Konstruktivní kritika: srovnání s teorií, modely a kolegy
1)Prezentace doma vedoucí k diskusi a změně idejí
2)Prezentace venku: přednáška, poster, článek
3)Získávání financí: Granty

Tato přednáška zde: http://server.ipp.cas.cz/~horacek/pub/fttf/zaklady_vedecke_prace.ppt

Tip: Zapište se na týdenní Kurz základů vědecké práce na AV ČR

http://server.ipp.cas.cz/~horacek/pub/fttf/zaklady_vedecke_prace.ppt
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Cíl vědecké práce
• Věda je objektivní reprodukovatelná činnost = 

výsledek nezávislý na osobě vědce

• Přírodní zákony 
– Popsat (experiment) minimálním množství užitečné 

informace založené na objektivních a 
reprodukovatelných experimentálních datech

– Pochopit (teorie). Syntéza těchto poznatků v obecnou 
platnost, kterou lze

– Aplikovat (praxe), což definitivně prokáže správnost 
experimentu i teorie a je užitečné pro ekonomiku a 
kvalitu života lidí

Motto: Vědá dělá z peněz znalosti, inovace v 
inženýrství ze znalostí peníze.
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1.Vyhledávání vědeckých informací
Jak najít v moři informací to (a jen to) co potřebuji vědět? Nežli se zeptám 

kolegy, zeptám se sám sebe (tj. přemýšlím) a zkusím:
• Knihovny ČVUT, MFF, ÚFP. 

– Knihy: informace mohou být zastaralé, obtížné najít přesně to co potřebujete, 
ale vhodné k získání širšího přehledu související tématiky. Př. Wesson 
(tokamaks), F.F.Chen (plasma), Hutchinson (diagnostics), Stangeby (SOL) ...

– Časopisy: lépe hledat na internetu
• Internet: 

– Vyhledávání klíčových slov (Google), obecně známé informace. 
• Rychlé, ale pozor na přesnost a důvěryhodnost zdroje (zvláště novináři o vědě ). 
• Citovatelnost na pováženou (web se rychle mění, kdo nese odpovědnost?): nutno 

citovat pouze originální publikace (tištěné, vydané velkou institucí), web-link je pouze 
pomůcka čtenáři. 

– Digital Object Identifier (DOI) can be used to cite and link to electronic 
documents, DOI never changes. ISBN identifikuje knihy, ISSN časopisy; ideální 
pro Google

– Co není v Googlu, neexistuje? 
• Zeptejte se jinak (synonyma)
• Ptejte se anglicky: ve fůzi (vědě obecně) toho najdete 102-3x více nežli v češtině
• Ale: je tam jen to, co tam někdo dal! 

– Web of Knowledge, www.Scirus.com, www.Sciencedirect.com: skvělé k 
vyhledávání publikací dle autora nebo klíčových slov ve všech vědeckých 
časopisech; automatická emailová služba

http://www.google.com/
http://dx.doi.org/
http://apps.isiknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&SID=P23DMeBm6leH8BiBAIG&search_mode=GeneralSearch
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2. Vyhledávání vědeckých informací
• Odborné časopisy:

– Druhy článků: 
• Review: přehledový článek, vhodný pro 

začátečníky v dané tématice
• Letter (krátký, významný, 1 na číslo)
• Ordinary
• Erratum: opravy, výjimečně

– Tištěné: pracně dostupné, jen v odborných knihovnách 
=> na ústupu 

– Elektronické: už většina, od konce 20. století. 
• Zdarma abstrakty, ale plná verze (pdf) placená – z ÚFP přístup (

http://intranet.ipp.cas.cz/casopisy). 
• Pro fůzi je ~10 užitečných časopisů (PPCF, NF, JNM, PRL ...)

– názvy s tématy příliš nesouvisí . Časopisy nemohou  
odpovídat Vašemu specifickému zájmu, proto Web of Knowledge.

http://intranet.ipp.cas.cz/casopisy
http://apps.isiknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&SID=P23DMeBm6leH8BiBAIG&search_mode=GeneralSearch
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3.Vyhledávání vědeckých informací
• Jak se orientovat v té záplavě? Lenin: učit se, učit se!

– Začít monografií (knihou), internetem a dotazováním kolegů. 
Tím rychle získáte přespříliš textů, kde pak hledáte sami ... 
a to dá práci.

– U článku čtěte: 
1. autoři a název
2. abstrakt (vše podstatné je velmi stručně zde)
3. grafy a jejich popis (naměřená data jež jsou popsané Statí)
4. Závěr (conclusions, důsledky, shrnutí objevu)
5. Stať (dokazuje, že abstrakt je pravdivý)

– Doporučení: vytvořte si vlastní databázi článků dle Vašich 
zájmů. Dělejte si výtah, podtrhujte to pro Vás důležité, a 
označte si článek 1 větou proč Vás zaujal.
• Pozor: je porušením autorských práv vystavovat cizí článek na 

webu! Svůj ale můžete ...
• Naučte se Zkratky a Pojmy; http://server.ipp.cas.cz/~horacek/abbreviations/abbreviations.htm

• Pamatujme, že vědec je hodnotný tím co vyzkoumal, 
tím co ví, a tím co umí rychle najít.

• Více na MIT-video-tutorial

http://server.ipp.cas.cz/~horacek/abbreviations/abbreviations.htm
http://ocw.mit.edu/courses/materials-science-and-engineering/3-093-information-exploration-becoming-a-savvy-scholar-fall-2006/tutorials
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2. Návrh experimentu, simulace nebo 
teorie• Jak na základě studia této 

literatury dospějete k idei jak 
navázat na poslední výzkumy ve 
Vaší specializaci? 

• Jelikož problém je příliš obtížný, 
je nutno jej rozdělit na menší 
části: fenomény a interakce a ty

– Studovat (Experiment)
– Pochopit (Teorie)
– Popsat (Model)
– Kvantifikovat (Simulace)
– Navrhnout řešení (ETMS)
– Eliminovat (Inženýrství)

• Z nich se zaměřit jen na tak 
malou část, již je možno 
dotáhnout do konce!

• Část této struktury nechť tvoří 
Motivační úvod Vašich článků!

• Největší chyba mnoha článků je 
nedostatečně vysvětlena 
motivace výzkumu.

Příklad:Příklad:
The tokamak edge situationThe tokamak edge situation
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3. Příprava experimentu
• Plánování: 

– tokamaky jsou (velmi) drahá zařízení s mnoha lidmi. 
Cena 1 výboje (€) je ~ E = délka*(T*n+B2)*V)1/3 ~ 1k€/s, 

1€=25Kč

– Výpočet pro Compass: investice výstavby = 107 €, provoz/rok=10lidí+105 €
(elektřina+opravy) =2x105 €. 4/hod x10/den x 130/rok x 20 let =105 výbojů. 
Celkem: 107+ 20x2x105€/105=>140 € / výboj +neočekávané opravy + stavba a 
provoz diagnostik ~ 200 € / výboj

– Tato cena pro plánování:

• na který tokamak mě pustí?

• kolik investuji do zvýšení úspěšnosti (=spolehlivost + užitečnost dat) experimentu?
– Během provozu ale platí: čím více výbojů tím lépe
– Na vyhrazený experimentální čas velkých tokamaků nutno čekat a plánovat cca 

rok dopředu (na Compassu odhaduji cca týdny) => vše musí bezchybně 
fungovat, není čas na improvizace.

– Vypracovat ideový návrh experimentu pro získání povolení
– Vypracovat plán experimentu: kolik výbojů, které diagnostiky (nezbytné a 

pomocné), jaké konstatní parametry plazmatu a diagnostik, který 1 parametr 
plazmatu nebo diagnostiky se budou systematicky měnit

– Vypracovat metodiku pro rychlé řešení problémů

investice / zivotnostprovozni/rok
pocet vyboju/rok

200

COMPASS

1'000

TCV

50’000

JET

500’000!

ITER

20

GOLEM
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3. Příprava experimentu
• Nutno předem otestovat 

– Diagnostiku
– Elektroniku

– sběry dat 

– bezchybnost rychlé metody kontroly správnosti 
signálu (software)

• Elektronika slouží CODACu (control, data 
acquisition and communication system) k:
– Ovládání diagnostiky

– Zjišťování stavu a závad

– Sběru dat
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3. Příprava experimentu
• Sběr a digitalizace dat (CODAC): výběr nechť je dán

– Přibližná Cena ~ erychlost x počet kanálů x rozlišení[bit] x délka sběru. 
Příklad: r.2002: 6MS/s x 8 kanálů x 12 bitů x 1s = 350’000,-Kč.

– Časová náročnost na zpracování dat = rychlost x počet kanálů x délka sběru
• Požadovaná rychlost závisí na diagnostice a fyzice ke studiu: od cca 

100S/s, 10MS/s (mikroturbulence) až 1GS/s (Thomson). Tokamak vyžaduje 
nezvykle vysokou rychlost

• Sondy vyžadují 3-100 kanálů, tomografie cca 200, 2D kamery 103-5.
Inteligentní sběr dat u 2D kamer: real-time event detection (timing+framing)

• Bitové rozlišení: čím víc tím líp, ale nemá smysl jít za hranici úrovně šumu. 
Typicky: 12 bitů = 212=4096; pro ±10V tj. 1bit=2.4mV – je obtížné nemít šum 
na 2.4mV!

• Standardy se rychle vyvíjí, specializované karty PCI a CPCI do PC, 
komunikace protokoly RS232, TCP/IP, programování pod Linuxem

• Úschova dat: 1 výboj Compass: 0.5GB standard + ~3GB kamery. 
• Pozor: chránit proti přepětí (př. disrupce), pomocí:

– optické oddělení (drahé) umožní i oddělení zemí 
– různé země: komora tokamaku se nabíjí během výboje na cca -1kV. Magnetická 

pole indukují zemnící smyčky – nutno se jim vyvarovat
– Rychlé pojistky, přepěťová ochrana, proudová ochrana
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4. Průběh experimentu

• Kontrola sběru dat

• Kontrola rozumnosti signálu

• Pečlivá evidence průběhu
– Experiment bez popisu není k ničemu
– Předem se seznámit se standardními 

diagnostikami a zapisovat jen to ostatní (Vaši 
diagnostiku) a změny vůči plánu a problémy. 
Na nic jiného není čas!

10001-20.05Doba výboje (s)

20001000200Čas mezi výboji (s)

ITERCOMPASSCASTOR
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Bezpečnost práce v laboratoři
• Vstup do haly Compassu jen s povolením vyškolených
• Bezpečnost = prevence (velmi) vzácných událostí s 

(velmi) vážnými důsledky ... na úkor investic a 
komplikací v normálním provozu

– lékařská první pomoc
– Radiační bezpečnost na Compassu: laser, X, Bór a neutrony 
– Požární bezpečnost: hořlaviny pevné (A), kapalné (B), plynné 

(C), pod napětím se hasí různými přístroji ... pamatujte, že ten 
nejvhodnější je nejblíže!

– Úrazy elektrickým proudem
• Interlock (safety of personnel)
• Safety lock = bezpečnost zařízení

– Automatické uvedení systémů do bezpečného stavu v případě 
havárie, poruchy či výpadku proudu 

– automatické vypnutí napětí, snížení tlaku
• Nemanipulujte s ničím čemu nerozumíte (vypínače, 

odpojení kabelů)
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Zpracování dat (I)

1. Surová data si ponechat a zálohovat ← jelikož 
provést opětně 1 výboj je nákladné

2. Data utřídit (datum, podmínky výboje, stav 
diagnostik, co bylo cílem ...)

3. Kontrola časových sousledností (triggers): 
využít časových značek plasma break up a 
disrupcí

4. Kontrola absolutních hodnot (kalibrace), aneb 
přechod Bity → Volty → měřená veličina. 
Srovnání buď s jinou diagnostikou anebo se 
známou experimentální situací
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Zpracování dat (II): backround subtraction

• Pozadí identifikováno před 
výbojem anebo ideálně při výboji 
bez plazmatu. Prohlížet pečlivě 
data, zjišťovat příčiny šumů 
(Odkud asi je těch 50Hz?)

• Offset (Bit loss nebo 
neuzemněný) a lineární drifty 
(pro magnetické cívky offset 
integrátoru)

• Odstranění šumu frekvenčními 
filtry: ve spektru před výbojem 
identifikuj píky, a ty pak odstraň 
ze signálu

• Odstranění poruch neznámého 
původu
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Statistika = Umění Gigabajty čísel zredukovat na 
kilobajtový graf beze ztráty užitečné informace

1)Základní analýza metodikou z literatury s cílem potvrdit již publikované práce
2)Vyříznutí zbytečných časových úseků (ponechat jen kvazistacionární část výboje), 
odstranění vadných kanálů
3)Statistika. Př: Turbulentní signál popíši autokorelačním časem a statistickými 
momenty (, S, K), tj. 10 Bajtů namísto Megabajtů, ale za jistých předpokladů

1)jsou hodnoty stejné pro ½ signálu stejně jako pro celý?

2)Jsou výsledky reprodukovatelné ?
4)Jelikož není 3) jako 3), zpracovávejte data identickým způsobem z různých surových 
dat (diagnostik, modelů). Jakákoliv diagnostika udává pouze odhad měřené veličiny, 
více či méně blízký skutečnosti
5)Zpracování několika-stupňové, mezistupně ukládat. Čím více uloženo, tím rychlejší 
následné zpracování (na úkor místa na HDD).
6)Programování: pokud napíšete dobře funkci s jasně definovanými vstupy a výstupy, 
můžete zapomenout co je uvnitř.
7)Výběr programovacího jazyka: 

1) Low-level languages (C, Fortran): pomalý vývoj, rychlý výpočet => vhodné pro simulace 
– High-level languges (Matlab, IDL): rychlý vývoj, snadná orientace, snadné kreslení (Matlab, 

drahý). SciLab|Octave = Matlab zdarma
– Tabulkové procesory (Excel): nelze zpracovat velké množství dat => nevhodné pro 

diagnostiky tokamaku
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Práce s počítačem
• Pokročilá znalost OS je nezbytná pro celou 

vědeckou práci
– Windows x Linux: jednodušší a intuitivnější, ale 

nespolehlivější, pomalejší a méně flexibilní
– Na výpočty a zpracování dat lepší Linux
– Uživatelská snadnost Linuxu se rychle zlepšuje 

(OpenOffice)
– MS Word OK pro kratší dokumenty, pro delší 

vědecké dokumenty raději LaTex (články, Bc, Ing, 
PhD-práce) 

• Pro neznámé systémy (Mac,VMS...) je klíčová 
znalost principů OS, terminologie, porozumění 
helpů

• Rychlý vývoj, je těžké držet krok. Ptejte se 
kolegů (ls,cd,rm,grep,mkdir,mc,nc,...)

• Tvorba Web-stránek pro sebe i externí kolegy
• Udržovat přehled v emailech, souborech, 

textech, grafech ... Ještě obtížnějsí je to pro 
tištěné

• Anti-spam, anti-virus, pravidelné zálohování 
(laptopy)



  16

Tvorba teoretického modelu
• Teoretik tvoří model na základě obecně platných teorií, 

jež zjednodušuje do řešitelné formy pomocí předpokladů 
platných pouze pro konkrétní problém

• Matematický popis ve formě časoprostorových 
diferenciálních rovnic je často nutno linearizovat (tj. 
platné pouze pro malé poruchy)

• Fyzik je matematikem, který umí správně zanedbávat 

• Ačkoliv analytické řešení modelu ukazuje tendence a 
souvislosti, dosáhnutí kvantitativních výsledků je často 
nemožné bez obrovského zjednodušení => nutnost 
počítačového modelu (simulace)
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Simulace
• Od diferenciálních rovnic k numerickému řešení: Numerical 

recipes (www.nr.com)
• Návrh algoritmu
• Naprogramovat (C/C++, Fortran,…)
• Ladit, odstraňovat chyby testováním na známých příkladech
• Snižovat výpočetní dobu optimalizací algoritmů, znalostí 

procesoru a ukládáním do paměti
• Simulovat 1020 částic plazmatu bude ještě století vyžadovat 

numerická zjednodušení (PIC, Monte-Carlo, tekutinový 
model, molecular dynamics, 6-5-4-3-2-1D ...).

• Systematické spouštění simulací (skenování přez různé 
parametry) ... a jejich dokumentace

• Simulace produkuje často obrovské množství dat, jež je 
potřeba, stejně jako v experimentu, redukovat numerickými 
diagnostikami →

• Zpracování výstupů ze simulace nechť je identickéidentické 
zpracování výstupů z experimentu

• Vizualizace výstupů (GNUplot, Matlab, IDL ...)

http://www.nr.com/
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Diskuse a konstruktivní kritika
• Cílem experimentů je ověřit teorie prostřednictvím 

modelů
• I ten nejprimitivnější model Vám pomůže myslet a 

komunikovat v týmu
• Týmová spolupráce: věda 21. století je týmová
• Diskuse jak vylepšit souhlas experiment-model-teorie:

– Experiment: omyl ve zpracování dat (jiný signál), šum S/N, 
diagnostika vadná nebo mimo pracovní rozsah, rušení 
signálu

– Model: omyl v algoritmu, chybný algoritmus, numerické 
chyby

– Teorie: nezahrnuté významné jevy , špatně pochopená 
fyzika, špatné předpoklady => doplnit model

• Cílem konstruktivní kritiky není se vzájemně špinit, 
ale hledat cesty k řešení objektivních problémů 

• Vždy zachovávat vzájemný respekt a úctu

Experiment Model

Realita

Teorie

Experiment Model

Realita

Teorie
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Na konferenci
• Účast není samozřejmost, ale pocta
• Před konferencí si vyberte z Book of Abstracts ty co Vás 

zaujaly. Nerozumíte-li pojmům, nastudujte předem (během 
konference není čas)

• Týden velmi intenzivní práce a soustředění: buďte fit!
• Večer se nejlépe diskutuje a začíná spolupráce - 

konference je vědecko-společenská událost
• Navázat spolupráci vyžaduje úsilí; jelikož ale uznávaní 

vědci mají spoluprací až nad hlavu, to úsilí je na Vás!
• Pasivní poslech narušte zápisem co Vás zaujalo k 

pozdějšímu studiu. Zaškrtávejte v Book of Abstracts
• Požádejte autora ať Vám pošle prezentaci. Nestyďte se, 

každý autor ocení zájem; dejte mu svou navštívenku
• Po konferenci si udělejte shrnutí a sdělte jej kolegům 

doma
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Jak prezentovat výsledky?
• Sebelepší vědecká práce je zbytečná bez srozumitelné 

prezentace!
• Úroveň (ústních) prezentací prudce klesá od Západu na 

Východ => máme se hodně co učit!
– Na Západě se učí aktivně od školních lavic prezentovat 

(učivo, nejen vědu)
• Různá publika (co ví a co je chcete naučit?):

– neformální (kolegové v ÚFP = několik kamarádů)
– formální (konference = hodně cizích kolegů)

• describe (what to present?), explain (how?, why? is it 
useful?), instruct (what the listener should do?), provoke 
thinking (which hypothesis is better?), specify (what are the 
news?), conclude and suggest (what I think?) 

• The ideal is that after an understandable introduction the 
listener continously absorbs new notes which you are 
offering, he still understands (is not lost) and finally 
leaves charged (at least by the take-home message). 
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Mozek není nafukovací
Ústní prezentace (talk, oral, invited)

• Máte ~½ hodiny abyste desítkám-stovkám dychtivých 
kolegů sdělili to nejdůležitější nad čím jste Vy strávili 

tisíce hodin => redukce informace
• Kolik věnovat času:

– 90%   Vědecké bádání, analýza dat a teorie
– 9%     Příprava prezentace: měňte metody analýzy, sepisujte ppt|pdf, 

zjednodušujte, syntetizujte. Grafy a klíčová slova povedou Vás i publikum
– 0.9%  Průklest: přednášejte před prázdným sálem a poté před kolegy (taky 

by měli vědět co děláte), testujte čas; Nepodceníte-li, přednes je pak 
pouhým automatizmem nedávajícím šanci trémě

– 0.09% Přednes: jste hercem na pódiu (oblečení, gesta, klid, stabilita, jasné 
vyslovování, sledování publika), není čas přemýšlet

• Co nejméně rovnic: těžko pochopitelné, neznámé symboly

• Špatný přednes je marněním času a úsilí Vašeho i publika
• Více na [Z. Šesták, 2000, ISBN 80-200-0755-5] http://go.to/horacek/talks/talks.htm

ukázat tu knižku

http://go.to/horacek/talks/talks.htm
http://go.to/horacek/talks/talks.htm
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Plakátové sdělení (poster)
• Podobný přednášce (grafy i text ~  identický)
• Dejte ~2x více info, z něhož můžete vybírat dle zájmu posluchače
• Vhodný pro juniory a nové ideje, jelikož prezentace je individuální: 

obsáhnete méně kolegů, ale možnost přátelské diskuse
• Nutno zaujmout (autor, název, grafy, estetika)
• Předat zájemcům vytištěný příslušný článek anebo ten poster na A4, 

s kontaktními údaji
• Více na [Z. Šesták, 2000, ISBN 80-200-0755-5] 
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Psaní tezí 
(Bc 30, Ing/Mgr 70, PhD 150 stran)

• Slouží hlavně k získání titulu = formální uznání

• Komplexnější vědecký text už asi nenapíšete

• Trvá déle než si myslíte - timing

• Konsistentní značení

• Všechny věty, odstavce, sekce a kapitoly musí 
logicky navazovat

• Přehled, rešerše literatury, popis 
experimentu/simulací, výsledky, shrnutí a závěry

• Čerpejte ze zkušeností jiných

• LaTex

Odstrašující příklad psaní PhD

http://server.ipp.cas.cz/~horacek/pub/PhD/corrections.wmv
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Psaní článků (papers, reports, articles)

• Mnohem více info (3-30 stran), ale bez možnosti 
diskuse a „lapení“ pozornosti.

• Nutno tedy zaujmout - ptát se „jak funguje 
neznámý čtenář?“ Algoritmus typu „čtu dál nebo 
zahazuji?“ 

1. Autor & Název
2. Abstrakt
3. Grafy
4. Závěr
5. Text (až zde ocituje)

• Více na [Z. Šesták, 2000, ISBN 80-200-0755-5],  

• Jsem oponentem a editorem PPCF 

Doporučení: dělejte si pečlivý seznam vlastních prezentací/publikací

http://server.ipp.cas.cz/~horacek
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 V čem publikovat? 

IF = průměrný počet citací 1 článku
Čtení: průměrný počet 1st-year-downloads článku z PPCF je 130.
Nejúspěšnější mají až 2000, nám se povedlo ~300.
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Ekonomie vědy

Experiment Model

Realita

Teorie

Experiment Model

Realita

Teorie

Proces vědeckého 
poznávání

Inženýrské
Řešení

(ITER => DEMO)

Průmysl
(Westinghouse?)

Světová 
konkurenceschopnost

Veřejné 
mínění

Zdravotnictví, 
školství, 

doprava ...

                   Elektřina

prestiž

Daně státu $$$$$$$$$$$$$













1% HDP

Osobní
zájmy

Novináři
média

Politické 
rozhodnutí







Zákazník 
= elektrospotřebitel
= daňový poplatník

= pracující

     Aplikovatelná

znalost

~50%

~3%



Financování vědy v ČR
• Celkové výdaje ČR na vědu jsou konstantní: cca 1% HDP = 

25mld. Kč

• Od 2009 probíhá změna přerozdělování mezi AV ČR a 
Univerzitami (hnutí Věda žije!)

• Slogan reformy: Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze 
znalostí peníze

• Pracovní smlouva s ÚFP, AV ČR má samostatnou kapitolu 
státního rozpočtu (vedle ministerstev): 5 mld. Kč / rok a klesá 
ve prospěch TA ČR. Průměrný tabulkový plat: 32'000,-Kč 
hrubého.

• EFDA Mobility (na pracovní cesty po EU laboratořích) a 
Secondment (práce pro JET)



Grantová podpora vědecké práce
Žiadny vedecký projekt nie je v našich podmienkach dlhodobo udržateľný (dlhšie 

ako cca 1-3 roky) bez podpory zo zdrojov mimo riešiteľskej organizácie.

Motivácia pre získanie grantovej podpory:

• Získanie financií.

• Získanie uznania od nezávislých expertov, že daný projekt je „hodný riešenia“ 
a že riešiteľský tým je schopný prispieť k jeho vyriešeniu.

Zdroje grantovej podpory v ČR:

• GAČR – základný výskum, poskytuje aj granty pre začínajúcich vedcov, dĺžka riešenia grantov 3-5 
rokov, typická dotácia ~ niekoľko MKč na celý projekt. Na ÚFP úspěšnost pouze 20%. Deadline v dubnu. 
Uznatelné výstupy: citace, publikace, software …

• TAČR – aplikovaný výskum => uznatelný výstup je např. patent

• Grantové agentúry ministerstiev napr. MPO, MŠMT, MŽP, ... – prevažne 
aplikovaný výskum, dĺžka riešenia grantov 3-5 rokov, dotácia môže byť až v ráde 
100 MKč na celý projekt, môže byť vyžadované kofinancovanie z vlastných zdrojov 
či účasť komerčnej sféry na riešení projektu.

• Zahraničné zdroje –  EFDA, IAEA, Euratom, ITER: obvykle administratívne 
náročné, mnoho rôznych poskytovateľov, veľká variabilita v pravidlách.



Niekoľko rád pre prípravu úspešného grantového návrhu 1/2

• Správne zvoliť grantovú agentúru a výzvu s ohľadom na obsah a typ projektu, 
požadované financie, administratívnu náročnosť ...

• Pozorne si preštudovať výzvu – pochopiť aké sú ciele ktoré agentúra danou 
výzvou sleduje, vyvarovať sa zbytočných formálnych nedostatkov v návrhu.

• Sformulovať si sám pre seba jasný cieľ projektu (1-2 vety) – vnútorne 
zosúladiť tento ciel s cieľmi agentúry (viď. bod 2). 

• Rozviesť CIEL projektu do samotného návrhu v požadovanej dĺžke. Je 
dobré keď návrh obsahuje:

 Jasné vysvetlenie čo, prečo, ako, kedy chcem skúmať, pochopiteľné aj pre 
človeka nepracujúceho priamo v danej oblasti 

 Několik měsíců přemýšlení a týdnů psaní, vyplňovat formulář (desítky stran)

 Odkazy na vlastnú predošlú úspešnú prácu v danej oblasti.

 Štrukturovaný text, pekné obrázky

 Riešiteľský tým s vhodným mixom skúsených a začínajúcich pracovníkov.

 Uviesť medzi cieľmi projektu na prvý rok niečo už hotové (ale ešte 
nepublikované).



 Vyvarovať sa toho aby návrh sám spochybňoval dosiahnutie cieľov projektu. 

a) Možné problémy diskutovať len ak je to absolútne nevyhnutné. Budete súťažiť s návrhmi, 
kde si navrhovatelia v budú v prevažnej miere „absolútne istý“, že svoje ciele dosiahnu. 

b) Nepodmieňovať dosiahnutie cieľov grantu výsledkami aktivít mimo rozsah návrhu, napr. 
úspechom iného grantového návrhu, nájdením a prijatím nových odborných pracovníkov, 
sprevádzkovaním komplexnej aparatúry / výpočtového centra ...

 Nemať veľké oči a nenasľubovať príliš veľa ... Všetko trvá dlhšie a 
problémov bude oveľa viac ako očakávate pri písaní projektu.

  Obvykle máte možnosť navrhnúť oponentov pre váš grantový návrh – využite ju 
a navrhnite kolegov od ktorých môžete očakávať maximálne kladné hodnotenie.

Niekoľko rád pre prípravu úspešného grantového návrhu 2/2

Ak ste grant dostali:

•  Nezaspite na vavrínoch - samotná práca iba začína ... Úspešné vyriešenie 
súčasného grantu je základom pre úspech vašich budúcich grantových návrhov.

•  Čo najviac publikujte v impaktovaných časopisoch – hlavné kritérium 
úspešnosti v oblasti základného výzkumu.

•  V prípade problémov neváhajte zavčasu kontaktovať agentúru a dohodnúť 
zmeny v riešiteľskom tíme, náplni grantu, rozdelení financí do kategórii ...

Ak ste grant nedostali: vyžiadajte si posudky oponentov, prekonzultujte návrh 
s kolegami, vylepšite ho a skúste to znova v najbližšom možnom termíne.
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+ Dosažené vzdělání 
+ Publikační činnost 

+ Konference (to si Vaší práce někdo všiml)
+ Publikace (to jste napsali Vy)

• Pořadí Autorství
• Impact factor kvality časopisu =

(je obtížné publikovat v kvalitním časopisu)
+ Citace (to na Vaši práci někdo navázal)

+ Patenty mají vysoké hodnocení; ve fůzi ale vzácné, jelikož 
chybí potenciál komerčního využití

+ Získání grantů
+ Mezinárodní spolupráce
+ Spojení s aplikovaným výzkumem
+ Pedagogická činnost (cvičení, přednášky, vedení studentů)
+ Popularizace a organizátorská činnost

Scientometrie aneb hodnocení vědců
a vědeckých ústavů =

počet citací (na články v časopise X)

------------------------------------
počet článků (v časopise X)

Tato přednáška zde: http://server.ipp.cas.cz/~horacek/pub/fttf/zaklady_vedecke_prace.ppt

Krize v AV <= peníze = a*Publikace+b*Citace+c*Patenty
nebere v úvahu užitečnost daného oboru

Zapište se na týdenní Kurz základů vědecké práce na AV ČR

http://server.ipp.cas.cz/~horacek/pub/fttf/zaklady_vedecke_prace.ppt
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