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Akademie věd ČR v ohrožení

 V r. 2009 došlo k bezprecedentnímu snížení institucionálního 

příspěvku Akademie věd ČR a fakticky hrozila likvidace 

českého neuniverzitního výzkumu. 

 Dle získaných ERC grantů nebo počtem výsledků v 

impaktových publikacích AV ČR patřila mezi nejvýkonnější a 

nejkvalitnější vědecké instituce v ČR

 Měřítkem kvality jsou dopady výzkumu a vnímání AV ČR ve 

společnosti

 Problémem AV ČR není kvalita výzkumu 52 pracovišť, ale 

neschopnost výsledky prodat především decizní sféře 

 Podle tehdejšího předsedy Jiřího Drahoše AV ČR 

nedisponovala nikým, kdo by dovedl útokům alespoň částečně 

mediálně čelit
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Potřeba aktivní komunikace

 Vznik Odboru mediální komunikace 2011 s cílem:

 Zlepšit mediální obraz ve veřejnosti a zejména v politických a 

ekonomických kruzích

 Zabránit dalšímu snižování rozpočtu AV ČR a prosadit změnu 

rozdělování prostředků na výzkum

 Předsednictvo AR přijalo námi vytvořenou stručnou mediální 

strategii, která zahrnovala analýzu stavu, možná východiska, 

cíle a nástroje, jak jich dosáhnout…
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Odbor mediální 
komunikace KAV

 Realizuje klasické PR 

Akademie věd ČR

 Nedělá aktivní marketing

 Nenakupuje mediální prostor
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Hrací prostor

 Od začátku našeho působení bylo jasné, že mediální potenciál AV ČR je velký, zejména díky 
úžasným lidem v ní

 Vůbec se dosud například nepracovalo s přirozenými spojenci AV ČR, jakými jsou zejména 
média veřejné služby.

 Memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci ve zpravodajských pořadech ČT.

 Obdobné memorandum podepsáno s Čro a zlepšila se spolupráce s ČTK
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Jak dostat výsledek výzkumu pracoviště do médií?

 Jak by měla informace  vypadat?

 Atraktivní (objev posouvající hranici poznání, výsledek 

s lidským příběhem vědce)

 Srozumitelná (popsaná jazykem, který pokud možno 

pochopí i laik)

 Stručná (musíme být schopni popsat i složitý vědecký 

výsledek na jednu stranu A4)

 Což nesmí znamenat bulvarizaci výsledků  
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Potřeba změny

 Jednotná vizuální koncepci a firemní identita AV ČR

 Ve spolupráci OMK a renomované společnosti Dynamo Design se připravila graficky přívětivější 

varianta loga AV ČR a další kroky v komunikaci, které začaly Akademii věd ČR prezentovat jako 

moderní, výkonnou instituci

 Nastavení vnitřní komunikace AV ČR

 Loajalita a sounáležitost se značkou AV ČR (AV ČR musí vystupovat jak jednotná instituce, která e 

vnitřně otevřená a dynamická)
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Posel pozitivních 
zpráv

 AV ČR musí být personifikována 

jedinou osobou, kterým byl v té 

době její předseda

 Pravidelný komentář Jiřího 

Drahoše v HN „Leader´s voice“ a 

jeho pravidelné vystupování v 

rozhlasovém pořadu „Jak to vidí 

Jiří Drahoš“
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Strategie AV21
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 AV ČR postupně získává prostor v médiích a začíná být 

pozitivně vnímána decizní sférou. (PČR chce 

Memoranda o expertní pomoci vědců)

 AV ČR potřebuje silné vědecké téma, kterým by mohla 

oslovit nejen média, ale zejména decizní sféru

 V roce 2014  přichází vedení AV ČR s myšlenkou 

komplexních výzkumných programů, které by 

reagovaly na složité problémy společnosti a propojovaly 

vědecké obory a pracoviště s průmyslovou a aplikační 

sférou ale i státní správou

 Skvělé mediální téma, které dokázalo odzbrojit nejen 

nepřátelsky naladěné průmyslníky, ale otevíralo dveře k 

politikům, kteří rozhodují o financování české vědy 

 OMK s tímto tématem začal okamžitě kreativně pracovat 

a média měla důvod o AV ČR pozitivně psát



Smysl Strategie AV21

Upevnit roli Akademie věd ve vědě a společnosti

Zvýšit kvalitu a relevanci výzkumu v Akademii věd

Využít synergických efektů mezioborové                          
a meziinstitucionální spolupráce

Usnadnit přenos výsledků výzkumu do vzdělávací     
a aplikační sféry

Zvýšit efektivitu využívání veřejných zdrojů



Výzkumné programy

Programy 
koordinované OV I

• Naděje a rizika 
digitálního věku

• Systémy             
pro jadernou 
energetiku

• Účinná přeměna    
a skladování 
energie

• Přírodní hrozby

• Nové materiály     
na bázi kovů, 
keramik                 
a kompozitů

• Diagnostické 
metody a techniky

Programy 
koordinované OV II

• Kvalitní život        
ve zdraví i nemoci 

• Potraviny            
pro budoucnost

• Rozmanitost života 
a zdraví 
ekosystémů

• Molekuly                 
a materiály           
pro život

Programy 
koordinované OV III

• Evropa a stát:   
mezi barbarstvím             
a civilizací

• Paměť v digitálním 
věku

• Efektivní veřejné 
politiky a současná 
společnost

• Formy a funkce 
komunikace

• Globální konflikty    
a lokální souvislosti
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 Potřeba nahradit excelentní výzkum něčím civilnějším

 Na podporu Strategie AV21 přichází moto AV ČR „Špičkový 

výzkum ve veřejném zájmu“

 Strategie AV21 je to nejlepší, co AV ČR, vedle léků prof. 

Holého společnosti za posledních dvacet let společnosti 

nabídla. Dokazuje to i fakt, že nejen média, ale i politici si ji 

vzali za vlastní

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu
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 Strategie AV21 byla jednoznačný úspěch

 Přihlásila se k ní Sobotkova i Babišova vláda

 Rozpočet AV ČR se vrátil k normálu a nabral 

vzestupnou trajektorii

 Předsedkyně AV ČR, zástupci VŠ a konference 

rektorů podepsali v prosinci 2019 s premiérem 

Babišem Memorandum o podpoře výzkumu, 

vývoje a inovací v ČR, které zajišťuje růst 

institucionální podpory o 4% ročně!

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu



Děkuji za pozornost
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