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CO JE RRI 

• RRI (Responsible Research and Innovation) - 
Odpovědný výzkum a inovace 
 

• zapojování společnosti do výzkumu a inovací - velice 
základní přístup při procesech souvisejících s VVI s cílem 
sladit výsledky s hodnotami společnosti 
 

• zastřešující pojem, který spojuje různé aspekty vztahu mezi 
VVI a společností: 

 zapojení veřejnosti 

 otevřený (volný) přístup 

 rovnost pohlaví 

 vzdělávání v oblasti věd 

 etika 

 řízení 
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PODPORA UŽIVATELŮM 

 

• projekt RRI TOOLS (7. RP, 2014 – 2016, 7 mil. eur)  

 

• český partner v konsorciu: Techmania Science Center o.p.s., 
Plzeň - webové stránky jsou proto i v češtině  

 

• video na YouTube „RRI - Vytváření systému otevřené vědy a 
inovací, který řeší společenské změny“  

 

• školicí moduly, způsoby aplikace RRI, nástroj k sebereflexi 

 

• školení a workshopy na různých místech ČR (r. 2016) 
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https://www.rri-tools.eu/
https://www.rri-tools.eu/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=nzHsd1ocnEs
https://blog.rri-tools.eu/-/czech-hub-prepared-the-workshops-all-around-the-czech-republic
https://blog.rri-tools.eu/-/czech-hub-prepared-the-workshops-all-around-the-czech-republic


RRI NAPŘÍČ H2020 

• průřezová otázka v Rámcovém programu pro výzkum 
a inovace Horizont 2020 - Nařízení EP a Rady č. 1291/2013, 

kterým se zavádí RP pro VaI H2020 (článek 14 Průřezové otázky, 
odst. 1, písmeno l) 

 

• General Introduction WP 2018-20 uvádí:  

There has also been a sustained effort to reflect RRI issues in all 
work programme parts. 

 

• explicitně je však RRI zmíněn pouze v 5 částech WP 
(HEALTH, AGRI, ENVI, SEWP a SwafS) 
 

• SEWP: soulad s průřezovým tématem odpovědného výzkumu 
a inovací (RRI) – přístup k RRI bude brán v úvahu 

 
 

 

 

4 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1291&from=CS
https://www.rri-tools.eu/


RRI V HORIZONTU EVROPA 

• větší důraz, zohlednění při bodovém hodnocení 
 

• lépe včlenit VaI do společnosti (a naopak) 
 

• špičkový výzkum pro společnost, ne pro citace 
 

• projekt NewHoRRIzon z H2020 (2017-2021, rozpočet 6,8 
mil. eur), český partner TA ČR 
 

• cíl projektu: větší integrace RRI do systémů VaI na národní i 
mezinárodní úrovni, koncepce Societal Readiness of 
Technology (= Societal Readiness Levels), řešení pro větší 
integraci RRI do příštího RP (Horizont Evropa) 
 

• akce projektu: 19 Social Labs (SEWP – 03/2018 Madrid, 
11/2018 Praha) 
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https://newhorrizon.eu/


MODUL K RRI 

Šest klíčů RRI (agendy šesti politik) 
 

1. Otevřený (volný) přístup: problematika přístupu a vlastnictví 

vědeckých informací; bezplatný a včasný přístup k vědecké práci 
může zlepšit kvalitu vědeckého výzkumu a usnadnit rychlé 
inovace, konstruktivní spolupráci mezi kolegy a produktivní dialog 
s občanskou společností 
 

2. Etika: zaměřuje se na integritu výzkumu (prevence 

nepřijatelného výzkumu a výzkumných praktik) a na vědu a 
společnost (etická přijatelnost vědeckého a technologického 
rozvoje) 
 

3. Rovnost pohlaví: podpora genderově vyrovnaných týmů, 

zajištění genderové vyváženosti v rozhodovacích orgánech a vždy 
v rámci V&I zohlednit genderový rozměr s cílem zlepšit kvalitu a 
sociální relevanci výsledků 
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MODUL K RRI 
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4. Angažovaná společnost (zapojování veřejnosti): 
podporuje procesy V&I, jejichž podstata je založena na spolupráci 
co největšího počtu aktérů - všichni aktéři ze společnosti během 
celého procesu spolupracují, s cílem sladit výsledky a hodnoty, 
potřeby a očekávání ze strany společnosti 
 

5. Vědecké vzdělávání (vzdělávání v oblasti věd): 
posilování stávajícího procesu vzdělávání s cílem lépe vybavit 
občany nezbytnými znalostmi a dovednostmi tak, aby se mohli 
lépe účastnit debaty v rámci V&I, a zvyšování počtu výzkumných 
pracovníků (podporuje vědecká povolání) 
 

6. Řízení: jakákoliv forma koordinace, jejímž cílem je podporovat 

RRI a její začlenění do běžného názorového proudu v rámci 
organizací (i na národní úrovni) či při komunikaci s ostatními 
zainteresovanými stranami 

 

 



 

 

 

Děkuji za pozornost. 

 

voseckova@tc.cz  
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