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1. Úvod 
 
 
 
Stálé revoluční změny techniky získávají část svých podnětů v imperativech 
kapitalistické akumulace, avšak poté, co se technika rozvine, získá svou vlastní 
dynamiku. Úsilí o rozšíření vědeckého poznání a demonstrace jeho efektivnosti při 
technické změně je zde vlivným faktorem. Procesy technické inovace, a obecněji 
průmyslového rozvoje, se zatím spíše zrychlují než zpomalují. V podobě 
biotechnologie ovlivňuje technický pokrok naši vlastní fyzickou podobu jako lidských 
bytostí, stejně jako přírodní prostředí, ve kterém žijeme. Otázkou je, zda bude takový 
nekontrolovatelný rozvoj těchto mocných zdrojů inovace pokračovat do nekonečna. 
To nelze s určitostí tvrdit, avšak projevují se určité protichůdné trendy, zčásti 
vyjadřované skrze ekologická hnutí, ale také v jiných oblastech. Znepokojení týkající 
se poškozování životního prostředí je široce rozšířené a stává se předmětem 
pozornosti vlád na celém světě. Jelikož má většina naléhavých ekologických otázek 
evidentně globální povahu, musí být také formy intervence ve prospěch minimalizace 
rizik rozšířeny celosvětově1.  Znepokojující zkušenost, že moderní život je založen na 
odborném vědění, které se oddělilo od každodenní zkušenosti, výrazně urychlilo svůj 
růst pomocí abstraktních metod a ve svém vlivu na každodenní praktiky jednání se 
jeví jako nepřehledné a nesrozumitelné, vedla k tomu2, že se ve vyspělých 
technických společnostech již dnes prosazuje snaha o orientaci techniky k lidsky a 
sociálně prospěšným cílům. Avšak právě tento trend se v České republice zatím 
prosazuje s velkými obtížemi.  
Tato práce se zabývá zejména koncepcí „Technology Assessment“3, jejímž cílem je 
předvídat a minimalizovat rizika plynoucí ze zavádění nových technologií a 
technologických inovací, koncepcí, která má za cíl ovlivnit technický a technologický 
pokrok směrem ke společensky prospěšným cílům. Bakalářská práce se opírá o studie 
několika světových a českých odborníků, kteří se věnují dané problematice. Zde je 
však na místě podotknout, že se, pominu-li několik odborných studií mezinárodních 
organizací a institutů, jedná o práce, které se tímto tématem zabývají pouze okrajově. 
V bakalářské práci tak jako zdroj nezbytných dat a nejnovějšího vývoje posloužily 
zejména odborné publikace, časopisy a také  příslušné webové stránky. 
Cílem bakalářské práce je stručně zmapovat historii koncepce „Technology 
Assessment“, zhodnotit současný stav sociálního hodnocení techniky a technologie 
v rámci Evropské unie a nastínit situaci týkající se dané problematiky v ČR. Práce 
čerpá z poznatků problematiky procesu zavádění a uskutečňování zmiňované 
koncepce. Přestože se jedná o citlivé téma, týkající se nás všech, nevěnují mu zatím 
ani odborné instituce ani Vláda ČR takovou pozornost, jakou by si zasloužilo. 
V druhé, třetí a čtvrté kapitole se pokusím teoreticky popsat koncepci „Technology 
Assessment“, přičemž se nejprve budu zabývat hodnocením techniky a technologie 
jako takovým, dále vznikem a institucionalizací sociálního hodnocení techniky jako 
speciálního oboru a konečně samotným pojmem „Technology Assessment, 

                                                 
1 Giddens, Anthony, Důsledky modernity, str. 150, Sociologické nakladatelství, Praha 2003 
2 Müller, Karel, Industriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna, str. 11,  Sociologické 
nakladatelství, Praha 2002 
3 Termín „Technology Assessment“ je podrobně popsán v kapitole 4.1 



předmětem a cílem posuzování techniky a technologie. Pátá kapitola popisuje 
současný stav uplatňování koncepce „Technology Assessment“ v rámci Evropské 
unie a spíše „neuplatňování“  v České republice (odtud „inovační politika“ v názvu 
práce). 
 
 
2. Hodnocení techniky a technologie 
 
 
 
2.1.  Věda a technologie 
 
 
Mezi vědou a technologií existuje zřetelný rozdíl. Krom toho, že dějiny technologie 
jsou mnohem delší než dějiny vědy, je technologie systematickým studiem metod, jak 
dělat a vyrábět věci, zatímco věda je systematickým úsilím o pochopení a interpretaci 
světa. Zatímco technologie se zaměřuje na výrobu a použití lidských výtvorů, věnuje 
se věda porozumění prostředí a závisí na poměrně náročných postupech práce 
s jazykem i s čísly. Ty se objevují až se vznikem velkých světových civilizací, tedy 
kolem roku 3000 př. n. l., zatímco technologie je stará jako lidstvo samo. Mezi vědou 
a technologií existovaly určité styčné body, v podstatě se však rovíjely jako různé a 
oddělené činnosti. Věda byla dlouhou dobu těžko pochopitelnými spekulacemi 
filosofů, zatímco technologie byla praktickou záležitostí nejen řemeslníků a 
zemědělců.  
Situace se začala měnit ve středověku, kdy se vědecké objevy spolu s technickými 
inovacemi dostávají do kontaktu s prudším rozmachem obchodu a kvetoucí městskou 
kulturou. Výrazný růst technologických znalostí v tomto období musel přitáhnout 
pozornost vzdělanců. Tři technologické inovace – magnetický kompas, tiskařský lis a 
střelný prach, se staly předlohou pro zdůraznění praktické úlohy vědy a následnému 
prosazení experimentální vědy jakožto prostředku k ovládnutí přírody člověkem, jak 
jej popsal na počátku 17. století sir Francis Bacon. Tím v podstatě také odstartoval 
harmonizaci vědy a technologie. Spolu s Descartem a dalšími současníky měl 
možnost poprvé spatřit, jak se člověk stává pánem přírody, jemuž se mělo právě 
sblížení tradičních oblastí působnosti vědy a technologie stát prostředkem. Na 
skutečné spojení vědy s technologií si však lidstvo muselo ještě další dvě století 
počkat. Avšak již v průběhu těchto dvou století vznikají v Evropě spolky učenců, 
například Královská společnost založená roku 1660 v Londýně, která představovala 
zřetelné úsilí po nasměrování vědeckého výzkumu k užitečným cílům, nejdříve 
zdokonalením navigace a kartografie a později stimulováním průmyslových inovací a 
vyhledáváním nerostných zdrojů. V 19. století se již vědci stávají profesionály. 
Němec Justus von Liebig, jeden ze zakladatelů organické chemie a první zastánce 
minerálních hnojiv, dal vědě impuls, který vedl k vývoji syntetických barviv, 
výbušnin, umělých vláken a plastických hmot. Michael Faraday, vynikající britský 
experimentální badatel v oblasti elektromagnetismu, připravil půdu pro Thomase 
Alvu Edisona a mnoho dalších. 
Edisonova role při prohlubování vztahů vědy a techniky je zvláště významná, protože 
jeho metoda pokusu a omylu, s jejíž pomocí vybral v roce 1879 pro svoji žárovku 
uhlíkové vlákno, vedla k založení Menlo Parku v New Jersey, který můžeme 



považovat za první skutečnou průmyslovou laboratoř na světě4. Počínaje tímto 
úspěchem byly vědecké principy používány v technice stále častěji. Vedly 
k inženýrskému racionalismu, který použil F. W. Taylor při organizaci práce dělníků 
v hromadné výrobě a k časově-pohybovým studiím manželů Gilbertových na počátku 
20. století. Na nich je založen model, použitý Henrym Fordem v jeho automobilce, 
který otevřel cestu k moderním postupům hromadné výroby5. Tento směr pokračoval 
vývojem systémového inženýrství, operačního výzkumu, simulačních studií, 
matematického modelování a technologických studiích v průmyslových procesech. 
Vliv vědy na techniku nebyl jednosměrným procesem, neboť technika vytvářela nové 
nástroje a přístoje, s jejichž pomocí mohli vědci proniknout hlouběji do tajemství 
přírody. Tento rozvoj přeměnil techniku v moderní, vysoce účinnou disciplínu. 
 
 
 
 
2.2.  Úskalí technického prostředí 
 
 
Budeme-li techniku posuzovat jejími vlastními prostředky, tj. z hlediska efektivity, 
jsou její úspěchy obdivuhodné. Jak technika získávala dominantní postavení ve 
společnosti, začaly se však ozývat hlasy z jiných oborů kladoucí znepokojivé otázky, 
založené na jiných kritériích hodnocení. V polovině 19. století byli takřka všichni lidé 
očarováni zázraky nového, člověkem vytvořeného prostředí, které je obklopovalo. 
Velká výstava v Londýně roku 1851, se zdála být naplněním prorocké předpovědi 
Francise Bacona o rostoucí vládě člověka nad přírodou6. Zdálo se, že se nová technika 
ideálně hodí k převládající ekonomice volné soutěže a že zaručuje rychlé uskutečnění 
ideálu filosofů utilitarismu, tzn. že poskytne největší dobro pro co nejvíce lidí. I Marx 
s Engelsem, zastávající zcela odlišný politický názor, vítali technický pokrok, protože 
ten v jejich očích představoval nutnost přechodu k socialistickému vlastnictví a řízení 
průmyslu. Fascinace technikou v té době prostupovala celou společností. 
I v ovzduší viktoriánského optimismu však bylo slyšet nesouhlasné připomínky, jako 
např. osudové varování Ralph Waldo Emersona, že si věci osedlaly člověka. Poprvé 
se zdálo, že věci vyrobené člověkem v jeho boji za ovládnutí přírody se mohou 
vymknout kontrole a ovládnout člověka. Hluboká morální kritika zdánlivých úspěchů 
pokroku se začala hlasitěji ozývat z úst mnohých literátů. Dokonce i H. G. Wells, 
navzdory důvtipným a věšteckým technickým mechanismům svých prvních knih, 
ztratil iluze o pokrokovém charakteru západní civilizace. Konec civilizace ve své 
stejnojmenné knize popisuje A. Huxley, úspěchy techniky jsou zpochybněny i v 
Chaplinově snímku Moderní doba (1936), ve kterém sám zobrazuje odlidšťující efekt 
montážní linky. 
Takové obrazy získávaly na síle mezinárodní politickou a ekonomickou situací ve 
třicátých letech, kdy se západní svět zmítal ve velké krizi a zdálo se, že ztratil šanci na 
změnu světového řádu otřeseného první světovou válkou. Za takových podmínek 
trpěla technika tím, že byla spojována s leskem zbavenou ideou nevyhnutelného 
pokoroku. Překonání desetileté  deprese a úspěšná obrana západní demokracie ve 
druhé světové válce paradoxně nepřinesly návrat důvěry v pokrok a víry v techniku. 
V roce 1945 se ukázaly strašlivé možnosti jaderné války a rozdělení světa do 
                                                 
4 Salomon, Jean-Jacques, Technologický úděl, Filosofia, Praha 1997 
5 Liebfeld, Alfred, Henry Ford, 1969 
6 Bacon, Francis, Nové Organon, Svoboda, Praha 1990 



nepřátelských bloků bránilo takovému nadšení a podněcovalo ještě dalekosáhlejší 
kritiku technických aspirací. R. Oppenheimer, který řídil vývoj atomových bomb 
v Los Alamos, se později stal odpůrcem rozhodnutí vývoje termojaderné bomby a 
popsal zrychlující se tempo technologických změn neblahou předtuchou7. Nadvládou                                    
techniky nad individualitou člověka a tradičním způsobem života se zabýval Jacques 
Ellul z university v Bordeaux ve své knize Technologická společnost8. Ellul tvrdí, že 
technika se stala natolik všudypřítomnou, že člověk žije v technickém a ne 
v přírodním prostředí. Charakterizoval toto nové prostředí jako umělé, autonomní, 
samourčující, nihilistické a kladoucí prostředky nad cíle. Technika, tvrdí Ellul, se 
stala tak mocnou a všudypřítomnou, že jiné společenské jevy jako politika a 
ekonomie jsou situovány v jejím rámci, a nikoli jen technikou ovlivněny. Jednoduše 
řečeno, jedinec se musí přizpůsobovat technickému prostředí, ne naopak.  
Je však třeba podotknout, že tyto názory si může dovolit pouze vyspělá společnost, 
která těží z moderní techniky. Z rozvojových zemí, které touží po výhodách 
plynoucích z vyšší produktivity a rostoucí životní úrovně, které jsou přičítány 
technickému pokroku vyspělejších zemí, je slyšet jen málo kritických hlasů. Lze tedy 
dospět k závěru, že teprve v době, kdy se bude celý svět těšit z výhod technologie, 
kdy si všichni uvědomí její skryté hrozby, se v celosvětovém měřítku rozšíří 
posuzování a předvídání technických dopadů, pak už ovšem může být na nápravu 
příliš pozdě. 
Dále je možné ze záplavy technologického pesimismu ve vyspělých zemích vyvodit 
závěr, že nepřispěl ke zpomalení technického pokroku, který se ve 20. století naopak 
stále zrychluje. Mezi prvním letem s motorem a přistáním na Měsíci uplynulo pouze 
66 let, a mezi objevem štěpení uranu a výbuchem první atomové bomby pouze šest a 
půl roku. Postup informační revoluce, založené na elektronice, byl mimořádně rychlý, 
takže v rozporu s předpověďmi uznávaných expertů nepatří již simulace některých 
duševních pochodů člověka pouze do oblasti science fiction. Biotechnologická etapa 
technologické inovace  je zatím v počátcích, ale když extrapolujeme rychlost jejího 
rozvoje, může být již v tomto století dosaženo zdánlivě nemožných cílů. Nic z toho 
nemůže být útěchou pro pesimisty, pouze to naznačuje dosavadní neúčinnost pokusů 
o zpomalení technického pokroku.  
Hodnocení techniky bylo spojeno jednak s optimistickými nebo pesimistickými 
očekáváními, ale také s racionální reakcí a zkušeností: pokusem využít techniku pro 
předvídání budoucnosti („Technology Forecasting“) v sedmdesátých letech, které 
skončilo neúspěchem a také s následným pokusem o přesnější sledování sociálních 
důsledků techniky („Technology Assessment“) od 80. let 20. století. V současné době 
se v souvislosti se sociálním hodnocením techniky stále častěji hovoří o tzv. 
„Foresight Projects“9 či „Future Forecast“10, které se snaží formulovat technické a 
technologické cíle a priority a které jsou pokračováním etické, kognitivní a 
praxeologické základny hodnocení techniky formulované koncepcí „Technology 
Assessment“.  
 
 
 

                                                 
7 Salomon, Jean-Jacques, Technologický úděl, Filosofia, Praha 1997 
8 Ellul, Jacques, La Technique, Armand Colin, Paris, 1954 
9 Neef, Andreas; Daheim, Cornelia, Corporate Foresight: The European Experience. In: Foresight, 
Innovation, and Strategy. Toward a Wiser Future. Ed. By Cynthia G. Wagner. Bethesda 2005, str. 223 
10 van Steenbergen, Bart, Scenarios As a Powerful Tool for Public Policy, prezentováno na Prague 
Workshop on Futures Studies Methodology, 2005 



 
2.3.  Dilema technologie 
 
 
Ať je reakce na moderní techniku jakákoliv, není pochyb o tom, že předkládá 
současné společnosti řadu problémů, majících tvar tradiční volby mezi různými zly a 
tak vytváří „technologické dilema“. Jde na jedné straně o rozpor mezi rostoucí 
závislostí vyspělých zemí na technice a na druhé straně o hrozbu, že technika zničí 
kvalitu života moderní společnosti a může dokonce ohrozit společnost jako takovou. 
Technika tedy staví před západní společnost nutnost učinit rozhodnutí, nebo spíše 
řadu rozhodnutí o tom, jak používat mimořádnou moc, kterou společnost disponuje, 
konstruktivně a ne destruktivně. Potřeba kontroly techniky a řešení dilematu tím, že 
omezíme její použití na tvořivé společenské cíle, vyvolává nutnost definování 
takových cílů ještě v době, kdy jsou problémy způsobované rychlým technickým 
růstem stále řešitelné. 
Tyto problémy a společenské cíle, které se k nim vztahují, můžeme rozdělit do tří 
kategorií. První je problém kontroly jaderné energie, druhým je řešení populačního 
problému, který má navíc dvě stránky – je nutné najít nejen způsoby kontroly 
dramatického růstu populace, ale současně zajistit potravu a péči lidem, kteří již na 
zemi žijí. Třetí jsou ekologické problémy – znečišťování prostředí a narušení 
rovnováhy regeneračních schopností přírody produkty a odpady technologických 
procesů.  
Řešení prvního problému – kontrola jaderné technologie - je primárně politické. 
Největší překážkou je anarchie národních vlád, protože dokud zůstane svět rozdělen 
do spousty národních států či mocenských bloků, každý v zájmu ochrany svých 
vlastních svrchovaných práv dělá, co může a jaderné zbraně jsou pouze náhradou 
starších zbraní, které tyto národní státy používaly k obraně své nezávislosti 
v minulosti. Jaderné zbrojení zvýraznila slabost světového politického systému 
založeného na suverénních národních státech. Technika je zde nástrojem, který může 
být použit tvořivě nebo ničivě, ale způsob jejího použití závisí výhradně na 
rozhodnutí lidí a v tomto smyslu je kontrola jaderných zbraní v rukou vlád. Existují i 
jiné problémy jaderných technologií, jako ukládání radioaktivních odpadů a snaha po 
ovládnutí energie uvolňované fůzí, ale i když to jsou samy o sobě důležité problémy, 
jsou ve srovnání s použitím jaderných zbraní ve válečném konfliktu mnohem méně 
významné. 
Další otázkou, se kterou se budě světová civilizace během několika následujících 
desetiletí muset vyrovnat je problém populační. Řešení existují dvě. Je možné 
vyvinout úsilí vedoucí k omezení rychlosti růstu populace. Lékařská technologie, 
která s pomocí nových léků a jiných metod přispěla k růstu populace, nabízí i 
prostředky pro kontrolu tohoto růstu. Za druhé, vzhledem k tomu, že program 
kontroly populace může zatím dosáhnout jen velmi malého snížení rychlosti růstu, je 
nezbytné současně vyvíjet alternativní úsilí po zvýšení produkce potravin. K tomu je 
opět nezbytná technologie.  
Další zásadní oblastí moderní technologické společnosti je zachování zdravé trvale 
udržitelné rovnováhy životního prostředí. Velké populační přírůstky a intenzita 
industrializace zesilují i přes určitá pozitivní opatření světovou ekologickou krizi. 
Zodpovědnost za zneužití technologie, plodící odpady, leží na člověku a ne na 
nástrojích, které používá. Přes veškerou inteligenci se člověk ke svému životnímu 
prostředí chová bez respektu, což je krátkozraké a potenciálně sebevražedné. 
 



 
 
 
2.4.  Technologická společnost 
 
 
Optimismus 19. století týkající se technického pokroku se z velké části rozplynul a 
rostoucí vědomí technologického dilematu, kterému svět čelí, umožňuje realisticky 
zhodnotit úlohu techniky při tvarování společnosti konce 20. století. 
Musíme především vyzdvihnout složitost vztahu mezi vědou a technikou. Každý 
technologický podnět může spustit různé odezvy společnosti, závisející na 
nepředvídatelných proměnných jako jsou rozdíly mezi charakteristikami jednotlivců. 
Podobně nelze spoléhat na to, že určitá společenská situace povede k určité 
technologické odezvě. Z historie techniky především vyplývá, že nemá žádnou 
přesnou prediktivní hodnotu. Zpětně lze vidět, kdy se některý výrobek nebo proces 
stal zastaralým, zatímco jiný sliboval, že se stane vysoce úspěšnou inovací, ale 
v daném čase není takový zpětný pohled možný a běh událostí je neurčitý. Stručně 
řečeno, složitost lidské společnosti neumožňuje jednoznačně identifikovat příčiny a 
důsledky ženoucí historický vývoj spíše jedním směrem než druhým, a jakékoliv úsilí 
označit techniku za hybatele takového procesu je nepřijatelné. 
Definice techniky jako systematického studia metod dělání a výroby věcí popisuje 
techniku jako sociální jev a jako taková nemůže být tedy zcela nezávislá, neovlivněná 
společností, v níž existuje. Jakmile si technologický pokrok, např. přechod od plachet 
k parnímu stroji nebo zavedení elektřiny pro osvětlení v domácnostech, vydobude své 
místo, je těžké tento proces, pokud není dokončen, zastavit. Nahromadění zdrojů a 
růst očekávání vytvářejí určitou hnací sílu, která brání zastavení nebo odchýlení 
procesu. Rozhodnutí o tom, zda v projektu pokračovat nebo ho zastavit je výlučně 
lidské a je chybou představovat techniku jako monstrum, které ohrožuje existenci 
lidstva. Technika je tedy možností, kterou však nemusíme využít, je tedy autonomní 
jen zdánlivě. Stejně jako bylo naivní očekávat, že technika přivodí ráj na Zemi, je 
stejně zjednodušující od pesimistů, když z techniky dělají obětního beránka lidských 
chyb. 
Dalším tématem vyplývajícím z historie techniky, je rostoucí důležitost vzdělání. 
Výuka řemesel byla v západní civilizaci institucionalizována ve formě učednictví, 
která přežila až do minulého století jako rámec výuky technickým dovednostem. 
Výuka nových metod však v rostoucí míře vyžadovala přístup jak k obecným 
teoretickým znalostem, tak k praktickým zkušenostem. Důležitým rysem moderní 
techniky se tedy stal požadavek na akademické vzdělání. Tím se zrychlila 
konvergence vědy a techniky v 19. a 20. století a vytvořil se komplexní systém 
kvalifikačních stupňů od jednoduchého využívání až po universitní výzkum. Všechny 
průmyslově vyspělé země ve 20. století pochopily základní úlohu teoretického 
technického vzdělání při úsilí o komerční a průmyslovou konkurenceschopnost. 
Důležitost technického vzdělání v západní civilizaci však nikdy nebyla úplně uznána 
a pokračující koexistence jiných tradic působila problémy asimilace a přizpůsobení. 
C. P. Snow upozornil na jeden z nejnaléhavějších problémů ve svém eseji Dvě 
kultury, v němž identifikoval dichotomii mezi vědci a techniky na jedné straně a 
humanitními vzdělanci a umělci na straně druhé jako rozpor mezi těmi, kdo rozumějí 
druhému zákonu termodynamiky a kdo mu nerozumějí11. Artur Koestler se přiblížil 

                                                 
11 Snow, Charles Percy, The Two Cultures: A Second Look, 1969 



ke stejnému problému  z jiné strany, když zjistil, že tradičně humanisticky vzdělaný 
západní člověk odmítá připustit, že by nebyl schopen pochopit umělecké dílo, ale 
radostně přiznává, že nerozumí tomu, jak funguje rádio nebo topení. Koestler 
charakterizoval takového moderního člověka, izolovaného od technického prostředí 
v němž žije, jako „městského barbara“. Přesto je díky rostoucímu podílu černých 
skříněk, jejichž mimořádně složitým pochodům, které probíhají v elektronických 
obvodech, může porozumět pouze specialista, stále obtížnější nestát se takovým 
barbarem.  
Vztahu techniky a společnosti se týká kvalita života. Není pochyb o tom, že technika 
přinesla lidem ve vyspělých zemích vyšší životní úroveň, a stejně tak umožnila přežít 
rostoucímu počtu lidí v rozvojových zemích. Právě naděje na vyšší životní úroveň 
činí osvojení techniky tak atraktivní pro tyto země. Ale jakkoliv je vlastnictví 
dostatku materiálních statků i volného času k odpočinku žádoucí, má plnohodnotná 
kvalita života i jiné stránky. Jde o svobodný život v právní společnosti a rovnost před 
zákonem. To jsou tradiční kvality demokratických společností a je třeba si položit 
otázku, hraje-li technika při jejch získávání kladnou nebo zápornou roli. Velmi 
neliberální režimy uřčitě používaly k potlačení svobody a zajištění poslušnosti ke 
státu technická zařízení. Skutečnost, že vysoká technologická konkurenceschopnost 
vyžaduje, jak bylo řečeno, vysokou úroveň vzdělání významné části společnosti, dává 
naději, že vzdělaná společnost nebude dlouho trpět omezování osobní svobody a 
iniciativy. Jinými slovy, vysoký stupeň korelace mezi technologickým úspěchem a 
vzděláním naznačuje základní demokratické směřování moderní techniky. Může to 
ještě nějakou dobu trvat, ale pokud bude dostatek času bez velkých politických nebo 
společenských zvratů a z toho plynoucího nacionalismu a sobectví, existuje naděje, že 
technika přivede lidstvo do kreativní společnosti, v níž si všichni budou blíže. 
  
 
 
 
2.5.  Sociální hodnocení techniky 
 
 
V práci se budu zabývat posuzováním budoucích dopadů techniky a technologie - 
“Technology Assessment” (zkráceně TA) jako specifickým metodickým přístupem 
k přípravě komplexních podkladů pro rozhodování v oblasti technické inovace a 
použití nových technologií tak, aby bylo možné vycházet při sledování zamýšleného 
cíle z posouzení pravděpodobného uplatnění hlavních i vedlejších, kladných i 
záporných efektů, očekávaných i neočekávaných, krátkodobých i dlouhodobých a to 
jak v oblasti sociální, tak ekonomické a ekologické. 
V návaznosti na výklad koncepce se pokusím zachytit dosud známé poznatky o 
současném stavu institucionalizace “Technology Assessment”  formou začlenění 
specializovaných institucí do struktury státních i nadnárodních orgánů. Na 
konkrétních příkladech výstupů několika takových institucí se pokusím demonstrovat 
přístup a postup uplatňovaný při zpracování projektů hodnotících techniku a 
technologii. Zároveň se pokusím zhodnotit možnosti a omezení koncepce TA.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Vznik koncepce „Technology Assessment“, institucionalizace a 

předpoklady 
 
 
 
3.1.  Hodnocení a technologické prostředí 
 
 
Již při vlastním startu nebo genezi technického řešení nebo určitého technického 
artefaktu je v tomto řešení zakotven určitý náboj, jisté genetické vybavení, které 
potom předurčje jeho další vývoj a tím i jeho lidské a společenské využití, respektive 
možná rizika, která jsou vlastně apriori vtělena do daného technického artefaktu. Start 
technického řešení nebo geneze projektového problému je tedy klíčovým 
rozhodnutím, které ovlivňuje nejen další osudy technického díla, ale také další osudy 
jeho okolí, jeho aktuálních nebo potenciálních uživatelů a pochopitelně také jeho 
možné dopady v kladném i záporném smyslu12.  
V současnosti se takřka ve všech oblastech setkáváme s negativními důsledky 
minulých technických, technicko-ekonomických a organizačních rozhodnutí, která 
byla realizována se suverénní jistotou, s vírou v neomylnost a naprostou nezbytnost 
přijatých řešení a také s naprosto nedostatečnou znalostí reálných potřeb i současné 
vědecké a technické úrovně. Kritická analýza negativních zkušeností uvedeného typu 
může být užitečná nejen z hlediska faktorů, znalostí, hodnot i sociálních a politických 
podmínek, ale také z hlediska toho, co chybělo nebo co bylo pominuto v takových 
rozhodovacích procesech. Z tohoto druhého hlediska je možné považovat za 
podstatné následující okolnosti: 
                                                 
12 Gasparski, W., Projektowanie, koncepcyjne przygotowanie dzialan, PWN, Varšava 1975 



 
• V rozhodovacích procesech, které vedly k technickým řešením uvedeného 

druhu, se obvykle vůbec nepřihlíželo k časovým dimenzím, k jevům 
nezvratitelného toku času, k možnostem a rizikům možného dynamického 
chování vytvářených technických změn. To prakticky ve všech případech 
vylučovalo návrat k výchozím stavům a tím i úplnou nápravu vzniklých 
škod. 

• V rozhodovacích procesech byla většinou opominuta systémová hlediska, 
vztahy a širší souvislosti v prostoru a čase, možné nebo očekávatelné 
dopady, zejména pak dopady ekologické povahy. Tyto situace byly často 
ještě posilovány ideologicky podmíněnými představami, že s přírodou a 
přírodním prostředím můžeme manipulovat libovolně, představami, že 
člověk je nadřazen přírodě, je jejím pánem a že přírodní zdroje jsou 
zdarma nebo mají nanejvýše hodnotu té lidské činnosti, která je nezbytná 
k jejich vytvoření a využití. 

• Vytvářené technické systémy byly obvykle koncipovány jako 
jednoúčelové, tzn. nepředpokládaly se změny nebo žádoucí modifikace 
vytyčených cílů. Tím byly pochopitelně vyloučeny možnosti dodatečných 
úprav, sekundárního využívání projektovaného nebo realizovaného 
technického systému a pochopitelně také možnosti účelné a bezrizikové 
likvidace těchto systémů. 

 
 
 
 
 
 

-  
 
3.2.  Hodnotící postoje ve světě techniky 
 
 
Hodnocení vyjádřené ve sdělitelné podobě lze považovat za výraz lidských 
hodnotových postojů. Člověk v určité situaci, vzhledem k daným stavům, podnětům 
nebo pouze možnostem těchto stavů nebo podnětů, zpravidla reaguje jistým 
hodnotícím postojem, přičemž škála těchto postojů může být zcela rozmanitá a 
zahrnovat také to, co nazýváme netečností nebo indiferentností, může zahrnovat zcela 
spontánní postoje nebo postoje jen zamlčené a ovšem také postoje různým způsobem 
manifestované nebo vyjádřené či vyjádřitelné. Jakékoliv hodnocení má svého 
nositele, takže je vždy hodnocením subjektivním.  
Jakékoliv hodnocení je vlastně výsledkem interakcí tří základních subsystémů, tj. 
 

• subjektu hodnocení, člověka v jisté problémové situaci s jistým 
intelektuálním vybavením, okruhem nároků, potřeb nebo požadavků, 

• objektu hodnocení, tj. komplexu toho, k čemu daný subjekt zaujímá 
hodnotící postoj, 

• souboru hodnot, kritérií, důvodů nebo motivů hodnocení13. 
 

                                                 
13 Tondl, Ladislav, Technologické myšlení a usuzování, str. 202, Filosofia, Praha, 1998 



Podle povahy hodnot jako výsledků aplikace hodnotících funkcí na objekty 
hodnocení, je možné rozlišit několik typů hodnocení: 
 

• kvalitativní hodnocení (dobrý, špatný…), 
• preferenční hodnocení, jehož výsledkem je preferenční uspořádání 

souboru argumentů (lepší než…), 
• kvantitativní hodnocení, jež poskytuje výsledky, které lze poměřovat. 

 
Je tedy zřejmé, že spektrum podob hodnotících postojů a použitelných hodnotících 
funkcí je velice rozmanité a různorodé. Přitom v různých formách nebo etapách 
technologického prostředí se mohou vyskytovat velice rozmanité nebo různorodé 
podoby hodnocení i vyjádření výsledků hodnocení.  

 
 

 
 
3.3.   Vznik speciálního oboru hodnocení techniky, institucionalizace 

„Technology Assessment“ 
 
 

Období ve vývoji vědy a techniky označované také jako „éra akcelerací“ a spojované 
s nekritickou vlnou euforií ztěží přežilo polovinu dvacátého století. Nekritický obdiv, 
přehnaný optimismus a sebevědomí spojované s perspektivami a budoucími 
možnostmi, které se nabízejí snadno a brzy, respektive jiné analogické postoje a 
představy, se však v posledních desetiletích začaly nejen vytrácet, ale začaly být 
nahrazovány jinými představami, vlnou skepse a kritik nebo jak to vyjadřovaly 
zprávy OECD o vědní politice pro 70. a 80. léta, vlnou „rozčarování vědou a 
technikou“. Henry Brooks, jeden ze spoluautorů této studie, uvádí následující 
charakteristické důvodu pro toto rozčarování: 
 

• pokračující zhoršování životnního prostředí a vyčerpání některých zdrojů 
jsou důsledkem aplikací technologií ve velkém měřítku, bez celkového 
posouzení. 

• Komplexnost technologií snižuje její transparentnost pro obyčejného 
občana. Důsledkem těchto tendencí je hnutí za „vhodné“ technologie. 

• Technologický vývoj představuje často proces tvořivé destrukce. 
• Rozčarování vědou a technikou vzniklo ze zjištění nechtěných a 

neočekávaných dopadů některých proudů technických změn.  
 

Jedním z důsledků uvedených tendencí je tedy vznik a rozšíření problémové sféry 
označované jako sociální hodnocení techniky („Technology Assessment“). V kruzích 
a diskusních fórech předních vědeckých osobností bylo poukazováno na negativní 
ekologické nebezpečí některých technických řešení, na vyčerpanost zdrojů a 
regenerační schopnosti naší planety, na meze růstu (Římský klub), na potřebu 
kulturních a morálních hodnot ve výzkumných a vývojových sférách (americká 
organizace ICUS) na nezbytnost určitých mezí ve sféře svobody vědeckého a 
technického rozhodování (Královská společnost Kanady), na potřebu syntézy vědecké 
a humanitní racionality, technického rozhodování a demokracie (kongresy TA), na 
potřebu sociáního ovládání techniky (konference MASTECH). Je samozřejmě možné 
uvést celou řadu dalších příkladů analogických hlasů, předpovědí i výzkumných 



programů, např. evropský projekt FAST - Forecasting and Assessment on Science and 
Technology.  

 
Není snadné nalézt všechny společené rysy těchto myšlenkových trendů a tendencí 
vědeckého myšlení, rozhodování a hodnocení. Za nejdůležitější z těchto rysů je 
možné pokládat následující: 
 

• nahrazení nekritického, naivního vědeckého a technického optimismu 
střílivým a kritickým přístupem, který však neznamená negativizaci nebo 
bagatelizaci významu vědy, 

• vnesení kulturních a především morálních hodnot do vědeckého myšlení 
s důrazem na zodpovědnost, na význam profesní etiky ve všech sférách 
výzkumné, vývojové i projektové aktivity a zejména ve všech oblastech, 
v nichž se rozhoduje o aplikaci výsledků této aktivity a dále 

• požadavek větší skromnosti a jisté pokory, která nezbyně vzniká, 
uvědomíme-li si meze možností, zdrojů a prostředků, možná rizika, 
některá úskalí nebo časové horizonty, 

• požadavek syntézy mnoha oborů, tj. interdisciplinárního přístupu ke všem 
důležitým problémům soudobé vědy a techniky, tj. požadavek, který bývá 
souhrně označován jako „humanizace vědy a techniky“, 

• princip, podle něhož kognitivní procesy ve vědě je třeba považovat za 
trpělivé, obtížné a s četnými riziky spojené hledání optimálního řešení. 

 
Tyto nové akcenty ve vědeckém a technickém myšlení naprosto nelze ztotožňovat 
s odmítáním nebo dokonce s podceňováním úlohy a významu vědy nebo pohrdáním 
její úlohy v soudobé společnosti. Ostatně skutečnost, že na diskusích k uvedeným 
tematickým okruhům se podílejí nejen přední osobnosti světové vědy, ale také někteří 
představitelé kultury, politického a ekonomického života a v neposlední řadě také 
někteří mluvčí náboženských a ekonomických hnutí, svědčí o tom, že jde o vážné 
problémy dotýkající se dalších osudů civilizace14.  

 
Jestliže v převážné většině podob nebo etap technologického myšlení, usuzování a 
rozhodování se tak či onak uplatňují hodnotící úlohy, pak v šedesátých letech vznikl 
zcela specifický okruh hodnotících úloh, který soustředil hlavní pozornost na 
posouzení a hodnocení záporných účinků a negativních dopadů. Výrazně se tento 
problémový okruh, pro který se vžil anglický název “Technology Assessment“ 
uplatnil v USA, kde byly již v šedesátých letech citlivě a kriticky registrovány 
negativní důsledky a dopady některých technologických řešení. Do této skupiny 
patřilo například hromadné použití některých pesticidů a herbicidů, u nichž se záhy 
zjistily dlouhodobé škodlivé účinky (DDT). Z těchto důvodů vznikl „Úřad pro 
hodnocení techniky“ (OTA – „Office of Technology Assessment), jehož primární 
funkcí byla obranná a ochranná opatření proti jevům tohoto typu. Takto se vyvinula 
původní a v prvním období převažující funkce „Technology Assessment“, která bývá 
charakterizována jako „defenzivní funkce“ hodnocení techniky, tzv. “sociální 
hodnocení techniky“. 
Defenzivní pojetí sociálního hodnocení techniky bylo posilováno narůstající vlnou 
technofobie a rostoucí aktivitou různých hnutí. Ukázalo se, že u velkých 
technologických projektů je třeba pozitivně posoudit možné nebo očekávané 
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trajektorie jejich vývoje, možná rizika, zejména pak rizika ohrožující člověka. Bylo 
také třeba vypracovat metodiku postupu komplexního, systémově pojatého 
hodnocení. Prvním seriózním pokusem o zpracování takové metodiky byla již 
zmiňovaná práce zpracovaná z podnětu OECD15 . 
V dalším vývoji této problematiky se ukázalo, že tematika komplexního, 
multikriteriálního hodnocení uvažovaných nebo připravovaných technologických 
změn, inovací nebo investic je značně složitější, než se původně předpokládalo. 
Nestačí pouhá specifikace možných negativních dopadů nebo rizik a poté přijetí 
stereotypního řešení, tj. prostého zákazu nebo nevydání příslušných povolení. 
K takovým závěrům zpravidla vedla většina původních rozhodnutí orgánů 
kompetentních v oblasti „Technology Assessment“. Z tohoto důvodu se záhy objevuje 
i kritika „defenzivní koncepce TA“. 
Naprosto nelze pochybovat o oprávěnosti omezujících nebo jinak charakterizovaných 
restriktivních opatření, která byla orientována proti plýtvání spojenému s industriální 
společností a s neomezeností konzumních ambicí. Takové defenzivní pojetí 
sociálního hodnocení techniky samo o sobě však nestačí. Nestačí jen znát to, co 
odmítáme, co považujeme za škodlivé, nebezpečné apod., je tak nutné hledat nová, 
pozitivní a konstruktivní a tedy akceptovatelná řešení. 
Absence konstruktivního pojetí je typická také pro další myšlenkové proudy, které si 
programově vytyčují také působení na cílové struktury výzkumu a vývoje. Platí to 
také pro některá ekologická hnutí, která poměrně přesně charakterizují to, čemu je 
zapotřebí zabránit, jaké technologické postupy nelze připustit, například postupy 
získávání energetických zdrojů, avšak zůstávají nečinné nebo alespoň ve značných 
rozpacích, jde-li o náměty, praktická doporučení a adekvátní technologie schopné 
zvládnout současné problémy. Je pravděpodobné, že schůdnější cesta je procesem 
dlouhodobého a trpělivého hledání, volby postupů se sníženým rizikem, se sníženou 
energetickou a materiálovou náročností, jak to také prakticky ukázal vývoj 
informačních technologií v poslední době.  
V dnešní době je potřeba mnohem pečlivěji a zodpovědněji uvažovat o volbě svých 
kroků, o zásazích do přírody a společenského a přírodního prostředí. Defenzivní 
koncepce, vedoucí pouze k zákazům nových postupů a nových iniciativ, které jsou 
zpravidla dostatečně ospravedlněny a zdůvodněny všestrannou analýzou, nemůže 
představovat jediné uspokojivé řešení a ještě méně řešení mnoha problémů, které se 
k předmětu váží. 
Pro tradiční přístup k hodnocení techniky, v němž převažují defenzivní prvky a který 
je od základu orientován na připravované nebo uvažované nové kroky v technickém 
světě, jsou charakteristické jisté rysy, které byly označeny jako „ideální koncept TA“, 
přičemž atribut ideální nemá naprosto hodnotící význam, ale jde spíše o modelový 
typ. Jde zejména o tyto rysy: 
 

• analýzy nebo studie typu TA mají prozkoumat a anticipovat podmínky 
realizovatelnosti a potenciální dopady a v těchto souvislostech vyslovit 
včasná varování. 

• Je poukázáno zejména na vedlejší a nežádoucí účinky uvažovaného 
technologického řešení, zpětné vlivy na jiné, zejména stávající technické 
prostředky, 
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• studie a analýzy typu TA musí být respektovány v dalším sledu 
rozhodovacích kroků, 

• do studií typu TA by měli být vedle kompetentních odborníků angažováni 
další zainteresovaní účastníci, například představitelé zájmových skupin. 

 
Analýzy nebo studie vycházející z defenzivních konceptů TA, předpokládají 
uplatnění sledu procedur nebo činností, které vyžadují angažování expertních týmů, 
musí být přesně a důsledně organizovány, je třeba přesně specifikovat schéma 
návazností těchto činností, distribuci odpovědnosti aj16.   
Tyto činnosti jsou postupně včleňovány již do úvodních studií, do volby 
preferovatelné varianty řešení, do rozhodování o startu projektového procesu, do 
schvalování projektové dokumentace nebo konečného schválení a zhodnocení 
výsledného technického díla. I když se dosud vyskytují a uplatňují  názory, že lze 
vystačit s jediným obecným schématem obsahu i tematického a časového rozčlenění 
komplexu hodnotících činností, nelze ztratit ze zřetele možné námitky nebo otevřené 
problémy: 
 

• spojené s tím, co by bylo možno nazvat globalizací hodnocení 
technologických řešení a jejich možných dopadů v čase a prostoru, 

• problémy spojené s okruhy kompetentních subjektů angažovaných 
v hodnotících úlohách,  

• problémy tzv. participačního hodnocení, rozhodování nebo projektování, 
• věda i technika stále více prostupují všemi oblastmi života společnosti, 

čímž zvyšují možnosti zlepšování kvality života jejích členů. Zároveň ale 
jsou s tímto vývojem spojena stále větší rizika, která je třeba včas poznat a 
pokud je to možné, také odstranit či co nejvíce eliminovat. 

 
Poslední uvedené poznání lze označit za kořen celé koncepce posuzování dopadu 
techniky či technologií, i když – jak vyplyne z dalšího textu – v koncepci se uplatňují 
všechny výše zmíněné faktory. U jejího vzniku byl především moment zvládnutí 
rizika, v průběhu doby se objevila tendence neomezit se pouze na tento obranný 
přístup.Poznání společenské podmíněnosti pohybu v oblasti vědy a techniky určuje 
nejen výběr jevů zkoumaných v procesu tzv. posuzování či hodnocení dopadu 
techniky, ale je jádrem zvoleného přístupu – usměrnit využití nových technologií 
věcně co nejfundovanějším rozhodnutím. 
 
 
 
3.3.1.  Globalizace hodnocení techniky 
 
Globalizací hodnocení se rozumí rozšíření časových a prostorových horizontů, 
včlenění širších souvislostí hodnoceného technologického artefaktu nebo řešení, 
respektování širšího přírodního, technického a lidského okolí. Nemůže jít tedy jen o 
ekonomickou efektivnost, technickou spolehlivost, životnost, pravděpodobnost rizik, 
analýzu nákladů a přínosů, ale o posouzení úlohy nového řešení v komplexu celého 
systému dosavadních nebo budoucích možných řešení, o posouzení nejen technicko-
ekonomických, ale také sociálních, ekologických, kulturních souvislostí. Globalizace 
zahrnuje také přehled a hodnocení možných nebo uvažovatelných alternativních 
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řešení. Přitom je samozřejmé, že každá globalizace jakékoliv hodnocení komplikuje, 
někdy i znemožňuje. Do tematiky globalizace hodnotícího přístupu patří také rozbory 
těch nebezpečí, která jsou spojená s nastolením nevratných zásahů do přírodního, 
technického a lidského prostředí. 
Globalizace hodnotících úloh značně rozšíří objekt hodnocení. Nejde jen o jeho okolí 
v prostorovém a časovém smyslu, o přírodní, technické a společenské prostředí, ale 
také o vývoj a možné změny tohoto okolí, o vzájemné interakce složek tohoto okolí, 
možná rizika, která mohou vzniknout jak v rámci činnosti technologického řešení, tak 
v rámci jiných technických, ekonomických i sociálních systémů, s nimiž je spojeno.  
 
 
 
3.3.2.  Kompetence hodnotících subjektů 
 
V souvislosti s okruhem kompetentních subjektů se často vynořuje otázka, zda není 
potřebné provést také hodnocení „daného hodnocení“, to znamená posouzení práce a 
předložených výsledků činnosti hodnotících týmů. Zároveň bývají vyslovovány 
požadavky, aby členové hodnotících týmů byli nezávislí, aby jejich činnost měla 
některé podstatné rysy činnosti nezávislých soudů, aby měli dostatečnou důvěru 
občanů. Protože převážná většina hodnotících úloh má charakter multikriteriálního 
hodnocení, v němž jsou exponována různá hlediska a pohledy, je považováno za 
výhodné opřít se o interdisciplinární týmy bez dominantního postavení jen některýh 
oborů nebo pohledů a také od možných dílčích zájmů. 
 
 
 
3.3.3.  Participační hodnocení 
 
Participační hodnocení předpokládá včlenění občanské veřejnosti do hodnotících úloh 
nebo alespoň včlenění občanské reprezentace do práce hodnotících týmů. Angažování 
občanské společnosti v participačním hodnocení a rozhodování není ovšem ani 
samozřejmou ani snadnou záležitostí. Jde hlavně o to, aby aktivní a zodpovědní 
občané byli komplexně informováni, aby byli srozumitelným způsobem seznámeni 
s klady a zápory jednotlivých variant řešení. Jde tedy také o dostatečnou intelektuální 
a mravní úroveň občanské společnosti. Občanské společnosti také hrozí nebezpečí 
silného zjednodušování situace, někdy pod vlivem emotivně působících nebo 
populistických hesel. Proto má také četné trhliny přesvědčení, že lokální i v širším 
měřítku provedené referenda mohou přispět k vyhledání nejlepšího řešení. 
Subjektem komplexně nebo systémově pojatých hodnotících úloh a tedy členy 
hodnotících týmů nemohou být pouze experti daného oboru. Užitečnost 
interdisciplinárního expertního týmu, který ovšem bude schopen nalézt dobré formy 
vzájemné komunikace, vzájemného porozumění a pochopení, je zřejmá. 
 
4.  Koncepce Technology Assessment – pojem, předmět a cíle 

posuzování dopadů techniky a technologie 
 
 
 
Vlny různých katastrof technických systémů, jejichž typickými příklady jsou 
katastrofy označované svou lokalizací, zejména tragédie Seveso, Three Mile Island, 



Bhopal a Černobyl, orientovaly pozornost úloh „Technology Assessment“ na vysoce 
citlivou sféru rizik a zejména možných rizik. Proto se stala důležitou složkou těchto 
úloh a jedním z jejich klíčových cílů prevence rizik. Vzniká zde potřeba věnovat 
velikou pozornost koncentraci potenciálních míst i zdrojů možných rizik, přípravy 
opatření, metod i prostředků efektivní prevence a hlavně také potřeba intelektuální, 
znalostní i morální přípravy kompetentních odborníků.  
Jedna z prvních veřejných institucí, která měla v náplni své činnosti řízení ochrany 
před negativními dopady některých technologických řešení, byla americká „Office of 
Technology Assessment“, zřízená v roce 1972 v USA, přičemž náplň, cíle i posláni 
instituce tohoto druhu byly v nejvyspělejších zemích diskutovány již v druhé polovině 
šedesátých let.  
Koncepce Technology Assessment se objevila téměř naráz tím, že americký 
kongresman Emilio Daddario předložil v roce 1966 návrh zákna na vytvoření „Office 
of Technology Assessment“ (OTA) jako odborného orgánu ve struktuře zajišťující 
práci Kongresu. Tím byl dán nejsilnější podnět k pečlivější diskusi o kupředu 
orientované kontrole technických novinek. Návrh byl založen na záměru zvládnout 
nějak nebezpečí nových technologií za situace, kdy se zdálo, že vědeckotechnický 
rozvoj hrozí vymknout se jakékoliv kontrole. Základem byla úvaha, že k tomu, aby se 
předešlo budoucím škodám, je třeba preventivní postup, při němž bude škodlivým 
průvodním účinkům předem zabráněno a možné nebezpečné vedlejší účinky budou 
udrženy pod kontrolou. Dotváření americké koncepce „systému včasného varování“ 
trvalo ještě dalších šest let. Americký Kongres přijal zákon o posuzování dopadu 
techniky („Technology Assessment Act“) v říjnu 1972, „Office of Technology 
Assessment“ začala pracovat pro Kongres v roce 1974. Již předtím byla koncepce TA 
institucionalizována v roce 1970 v Japonsku (kde se jí zabývá jak Ministerstvo 
zahraničního obdodu a průmyslu – MITI, tak STA – Agentura pro vědu a techniku).  
Odezva na přijetí amerického zákona o OTA byla okamžitá a v řadě zemí se rozvinula 
v příslušných grémiích diskuse i konkrétní jednání, směřující k přejímání amerických 
přístupů, včetně základního přístupu institucionálního, tj. začlenění příslušného 
odborného orgánu do sféry působnosti moci zákonodárné. Tento přístup je 
charakteristický pro tehdejší Spolkovou republiku Německo, Velkou Británii a 
Francii, ovšem s různými výsledky. Obdoba amerického OTA vznikla pouze ve 
francouzském Národním shromáždění, zatímco ve Velké Británii zůstalo dlouho u 
přání opozice a v Německu u vytrvalého jednání speciální komise Bundestagu17.  
I když instituce tohoto typu rozvíjely v počátečním období především defenzivní 
koncepci hodnocení technologických řešení, bylo shromážděno množství důležitých 
zkušeností a vytvořena řada metod. Diskuse o problémech hodnocení techniky a 
zejména o perspektivní orientaci této problematiky v posledním období vyzvedly 
zejména tendence: 
 

• k orientaci na prevenci technologických rizik („Risk Assessment“) 
• orientaci na aktivní účast členů občanské společnosti v této tematice a 

v úsilí o růst vědomé spoluodpovědnosti, 
• důraz na nová konstruktivní řešení.  

 
Příkladem první z uvedených tendencí bylo ustavení Kolegia pro prevenci 
technologických rizik ve Francii, které bylo ustaveno vládou a jejíž členové jsou 
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jmenováni prezidentem republiky. Mezi hlavní cíle své činnosti kladl podle vyjádření 
tehdejšího ředitele profesora J.-J. Salomona zejména tyto problémové okruhy: 
 

• lidský faktor ve sféře rizik, 
• permanentní informovanost veřejnosti, 
• sledování rizik spjatých se stárnutím zařízení, 
• sledování vazeb přírodních a technologických rizik, 
• zranitelnost velkých technologických systémů. 

 
Mezi důležité z těchto cílů je třeba zařadit vztah této problematiky se současnou 
občanskou společností. Každý člen této společnosti má právo na zajištění své 
bezpečnosti, na to, aby byl dostatečně informován o možných nebezpečích. Každý 
občan však není schopen porozumět složitým problémům jaderné fyziky, možným 
úskalím genetického inženýrství, biotechnologií apod., proto je nezbytné zajistit 
dostatečnou demokratizaci hodnocení a prevence technologických rizik.  
Transparentnost předpokládá, že aktivní a angažovaný občan sice nebude zasvěcován 
do dílčích technologických detailů, ale získá globálně shrnuté informace o kladech a 
záporech, přednostech a nedostatcích, výhodách i možných rizikových situacích a to 
v širších souvislostech a v delších časových horizontech. Nedostatek transparentnosti 
vytváří to, co J.-J. Salomon nazývá nedostatkem věrohodnosti18. To také znamená, že 
aktivní a angažovaný občan musí získat nejen pocit informovanosti, ale také vědomí 
vlastní spoluodpovědnosti a důvěryhodnosti těch postojů, které předkládají 
kompetentní expertní týmy. Záleží tedy také na úrovni dialogu mezi výzkumnými, 
vývojovými a projektovými specialisty a aktivními občany. Důvěra občanů 
v kompetentní odborníky je nezbytná. Vlny fundamentalistických iluzí a 
iracionalismu se často šíří rychleji než pečlivé vědecké rozbory kladů i záporů 
různých technologických řešení. Není tedy náhodou, že zejména v místním nebo 
regionálním měřítku podlehnou někteří lidé těmto vlnám, že se ohrazují proti globální 
racionální kontrole, kterou prohlašují za omezování místní nebo regionální 
samosprávy nebo dokonce za omezování demokracie19.  
 
Podrobnější informace o současném stavu institucionálního zakotvení TA v různých 
zemích jsou obsaženy ve 4. kapitole. Zde postačí stručná poznámka, že vedle 
Spojených států amerických, Francie, Německa a Japonska se uplatňování TA 
rozšířilo i do mnoha dalších ekonomicky vyspělých zemí. O  provozování TA jako 
tzv. prosazování vědeckých a technických možností (Scientific and Technological 
Options Assessment – STOA) rozhodl i Evropský parlament, který zasadil tento 
program do širšího okruhu programů usměrňujících technologické priority a 
podporujících inovační činnost. 
 
 
 
 
 
 
4.1.  Koncepční osvojení „Technology Assessment“ 
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4.1.1.  Vývoj a stav koncepčních přístupů k TA 
 
Chceme-li podrobněji vymezit vlastní předmět zájmu této práce, což je smyslem této 
kapitoly, je snad úvodem na místě upozornit na potíž, která spočívá v nalezení 
správného českého ekvivalentu pro koncepci nebo odbornou disciplínu, jíž se chceme 
zabývat. Velice časté používání anglického spojení „Technology Assessment“ nebo 
zkratky TA i v jiných jazycích než v angličtině svědečí o tom, že tato potíž 
nepostihuje jen nás. Z praktických důvodů je proto používán do určité míry zažitý 
ekvivalent hodnocení či posuzování dopadů techniky.  
 
Pro „Technology Assessment“ lze nalézt v literatuře řadu definic a charakteristik 
vyjadřujících více či méně hlavní cíle, ale i metody práce v dané disciplíně.  
Podle jedné z nich je “Technology Assessment” název kategorie takových studií, 
které se snaží nahlížet co nejširší okruh společenských dopadů zavedení nové 
technologie nebo rozšíření zavedené technologie novými a odlišnými postupy. Cílem 
je poskytnout informace pro rozhodovací proces tak, že předloží rozhodovateli 
analyzovaný soubor možných alternativ a důsledků. Svým záběrem je TA neobyčejně 
široké. Není to rozhodovací proces sám, ale pouze jeden ze vstupů do tohoto procesu.  
Jiná definice TA popisuje jako proces, který se snaží o systematicku identifikaci, 
rozbor a zhodnocení společenských důsledků používání nějaké technologie. Ještě 
stručněji lze hodnocení dopadů techniky charakterizovat jako analýzu působení 
technologického vývoje na společnost a přírodní působení člověka. TA je takříkajíc 
převodním řemenem mezi vědeckým zkoumáním účinků na jedné a oblastí 
politického nebo podnikatelského rozhodování na druhé straně. 
Z uvedeného je tedy zřejmé, že TA je disciplínou stojící na pomezí společenských, 
přírodních a technických věd, s celkem jasně vymezeným posláním sloužit 
společenské praxi, v daném případě optimalizaci volby uplatňované při zavádění a 
využívání technologií20. „Technology Assessment“ se tedy zabývá studiem a 
hodnocením nových technologií. Vychází z předpokladu, že nové objevy včetně 
technologického rozvoje, by měly být zhodnoceny nikoli jen vědeckou komunitou, 
ale všemi, kterých se v budoucnu mohou dotýkat. Technický pokrok by měl vždy 
zahrnovat také etické implikace. Dále TA zdůrazňuje fakt, že vědci obvykle nejsou 
vedeni etickými, ale prestižními a ekonomickými hledisky. 
Koncepce TA vyhodnocuje globální perspektivy a je orientována přísně na 
budoucnost, nehodnotí minulost ani nechce být anti-technologická. „Vědecký výzkum 
a technologická inovace jsou předpokladem moderního života a globální civilizace, 
v situaci, kdy neexistuje jiná než technologická alternativa. Pro 6 ani pro 8 miliard lidí 
neexistuje cesta zpět k méně sofistikovanému životnímu stylu“21.  
„Technology Assessment“ pohlíží na vybrané problémy z interdisciplinárního 
hlediska, tzn. snaží se řešit již existující problémy a předcházet možným škodám a 
možným dalším komplikacím vzniklým zaváděním inovací bez dostatečného 
zohlednění kritických aspektů a s čistě komerčními záměry. Z toho důvodu musí být 
veškeré výsledky TA publikovány a jednotlivé možnosti musí být předkládány 
k veřejné diskuzi a především jako podklady pro politické rozhodování. 
 

                                                 
20 Pecháček Jan, Technology Assessment – Soudobá koncepce komplexního posuzování budoucích 
dopadů techniky, ÚVTEI, Praha 1989 
21 Mohr, Hans, Technology Assessment in Practice, Techné: Journal of the Society for Philosophy and 
Technology, vol. 4, no. 4, 1999 



 

 

4.1.2  Potíže s terminologií 
 
Jak již bylo uvedeno, prozrazuje časté užívání originálního anglického spojení 
„Technology Assessment“ nebo zkratky TA jisté rozpaky vznikající v jiných 
jazykových oblastech kolem nalezení odpovídajícího ekvivalentu. Problém vyvolává 
zřejmě skutečnost, že „Assessment“ v daném spojení znamená „odhad“, ovšem ne 
jakýkoliv, ale odhad formalizovaný, podobně jako „odhad“ vypracovaný odhadcem. 
Pravděpodobně nejvýstižnějšího českého ekvivalentu používá Tondl - sociální 
hodnocení techniky, ve smyslu systémového, komplexního, multikriteriálního 
hodnocení uvažovaných připravovaných nebo projektovaných technických řešení a 
jejich dopadů v čase a prostoru, tedy hodnocení s výraznou prognostickou orientací22. 
Stejně problematický je výraz „technology“, překádaný do češtiny střídavě jako 
„technika“ nebo „technologie“. Účelné je tedy použití do jisté míry libovolného 
českého spojení s podmínkou, že nějak vyjádří podstatu dané koncepce či procesu 
zpracování studií, o něž jde.  
Často vyslovované konjunktivní spojení termínů „věda“ a „technika“ vedlo několik 
autorů k tomu, že tu část světa techniky, kterou nazývají „technologií“, 
charakterizovali jako aplikovanou vědu. Termíny „technologie“ a aplikovaná věda se 
staly synonymy. Proto také klasifikace technologií je vlastně klasifikací aplikovaných 
věd23. V této souvislosti je také nezbytné zdůraznit odlišné sémantické akcenty 
termínů „technika“ a technologie“ v různých jazycích. Anglické „technique“ a 
„technology“ plně neodpovídá českému ani německému „Technik“ a „Technologie“. 
První z nich je v angličtině mnohem blíže původnímu řeckému techné, tj. umění, 
dovednosti, nebo znalosti, jak řešit jistý problémový okruh, druh termín označuje také 
člověkem startovaný a řízený proces a ovšem také výsledek tohoto procesu, tj. jistý 
předmět. V češtině a také v němčině termíny „technika“ a „technologie“ mohou mít 
vazbu na oba aspekty. Proto jsou v České republice i v Německu technické vysoké 
školy a technické university, zatímco v anglosaské části světa jsou takto orientované 
školy obvykle označeny jako technologické instituty. 
 
 
 
 
4.2.  Předmět a cíle posuzování dopadů technologie 
 
 
Stručně řečeno, cílem posuzování dopadů techniky, „Technology Assessment“, je 
pomoci při zvládnutí situace, před kterou je společnost stavěna rozporuplnými účinky 
technologické změny. Lze konstatovat, že TA je především specifickým metodickým 
přístupem k zajištění komplexně fundovaného rozhodování v oblasti 
vědeckotechnického rozvoje při použití nových technologií tak, aby bylo možno 
vycházet při sledování stanoveného cíle z posouzení pravděpodobného uplatnění 
všech hlavních i vedlejších, kladných i záporných efektů, očekávaných i 

                                                 
22 Tondl, Ladislav, Technologické myšlení a usuzování, str. 202, Filosofia, Praha, 1998 
23 Brooks, Henry, Technology, Evaluation and Purpose, Cambridge University Press 1980 
 



neočekávaných, krátkodobých i dlouhodobých, v oblasti sociální, ekonomické, 
ekologické atd. 
Výše uvedené definování TA vyhoví pro většinu případů, kdy je dnes používáno. 
Koncepce „Technology Assessment“ se neustále vyvíjí, zejména se rozšiřuje možný 
záběr pro její využití. Pro využití postupů TA je sice určující původní záměr zajistit 
pro rozhodování určitých orgánů o technickém rozvoji co neoptimálnější komplexní 
podklady, praxe však ukazuje na účelnost ještě širšího využití postupů TA: valná část 
vědeckotechnického rozvoje totiž probíhá bez přímé účasti vrcholných rozhodovacích 
orgánů, jako vždy se však projevují obvyklé společenské důsledky tohoto z hlediska 
vrcholných orgánů samovolného rozvoje. Vrcholné orgány nemají v konkrétních 
případech možnost bezprostředně jednorázově ovlinit vědeckotechnický rozvoj, stojí 
však  před úkolem činností jim vlastní – rozhodovací, zákonodárnou – působit na 
společenské důsledky technického rozvoje. Dochází tak k situaci, kdy postupů TA je 
používáno např. pro vytvoření komplexních podkladů pro koncepčí úvahy o 
relevantnosti i těch nejobecnějších právních norem ve světle daného stupně 
vědeckotechnického rozvoje. 
Koncepce „Technology Assessment“ má v zásadě tři součásti: 
 

1. Technologická prognóza (technological forecast), která se zabývá prvky 
budoucího vývoje, jenž lze za určitých podmínek očekávat na poli technologií 
i v sociální oblasti. 

2. Identifikace a analýza komplexních důsledků technologického rozvoje 
(impact assessment). 

3. Politická analýza (policy analysis), která zkoumá možné prostory pro jednání 
(předvídané nebo takové, jež si vynutí reakce na konkrétní vývoj). 

 
Tyto tři součásti však nejsou totožné s časovým rozvržením vlastní práce na 
posuzování, v němž se tyto prvky mohou uplatňovat v různých po sobě jdoucích 
fázích.  
Proces TA probíhá ve čtyřech po sobě následujících krocích: 
 

1. Identifikace problémových oblastí. Zde jsou nejprve pojmenovány oblasti, 
v nichž se rýsují akutní nebo latentní potenciální konflikty, vyplývající 
z neochoty společnosti nebo sociálních skupin akceptovat použití nové 
technologie. 

2. Rozhodovací fáze. Jde o fázi, v níž jsou formulovány úkoly pro určité 
projekty, jsou přizváni jejich realizátoři, stanoví se podmínky financování – 
tak, aby se propojila politická a vědecká expertíza. 

3. Rozborová fáze. Vlastní zkoumání podle principů „Technology Assessment“ 
začíná v této fázi. V této fázi hrají svou roli též metodologické problémy 
zkoumání, hlavně jde o nalezení hodnotících kritérií. 

4. Aplikační fáze. Od této závěrečné fáze se očekává jednak, že výsledky 
analýzy se určitým vhodným způsobem budou podílet na ovlivnění veřejného 
mínění ve směru větší ochoty přijímat novou technologii, a že budou 
odpovídajícím způsobem využity pro rozhodovací proces. 

 
Jak je patrné, k cíli předcházet konfliktnímu dopadu využití nových technologií kráčí 
TA hned po dvou cestách: jednak optimalizací rozhodování, ale i zpracováváním 
veřejného mínění ve smyslu ochotnějšího přijetí rozhodnutí o nové technologii.  



Můžeme sice předpokládat, že cíle sledované uplatňováním „Technology 
Assessment“ jsou dostatečně zřejmé, hlavní účel TA je ještě navíc možné rozepsat do 
celého systému dílčích cílů pro oblast politiky, ekonomiky, techniky i utváření 
společenského vědomí: 
 

1. Zvýšení výkonnosti politicko-administrativního systému zlepšením 
rozhodovací schopnosti, zvýšením řídících schopností, zlepšením 
přehlednosti výzkumu a vývoje, vylepšením účasti zainteresovaných a 
podporováním pozitivního vztahu k nové technologii – společenské 
akceptaci. 

2. Udržení stability hospodářsko-technického systému: zpřístupněním údajů o 
dlouhodobém vývoji technologií; podporováním společenské odpovědnosti 
ve vědě a technice; začleněním ekonomických zájmů do hodnocení 
technologií; předvídáním a bráněním negativním důsledkům průmyslové 
výroby; zachováním svobody rozhodování ve věcech ekonomiky a techniky. 

3. Podporování růstu technologického vzdělání: sledováním technického 
rozvoje, přehledností technologicko-politických rozhodnutí; rozsáhlou účastí 
zainteresovaných; formulací norem a etických měřítek. 

 
Cíle TA lze vyjádřit tedy tak, že má umožnit co možná nejvíce integrovaný a 
systematický odhad a předpověď důležitých, pozitivních i negativních přímých a 
nepřímých dopadů na důležité oblasti společnosti (ekonomiku, životní prostředí, 
instituce, veřejnost), ke kterým dochází při zavedení nebo změně nějaké technologie. 
Jde tedy o zajištění a zvýšení kvality života v 21. století.  
 
 
 
4.3. Konstruktivní „Technology Assessment“ 

 
Myšlenka aktivního využití „Technology Assessment“ na rozdíl od klasického 
„obranného“ pojetí zatím nevykrystalizovala do určitého specializovaného oddílu TA 
jako třeba zmíněné posuzování rizik („Risk Assessment“). Nicméně je v určitých 
situacích možné využít poznávacích přístupů TA s cílem rozšířit možnosti využití 
technologického pokroku. (Jako příklad zde může posloužit včasné využití TA por 
oblast odsiřování kouřových plynů, které odhalilo obrovský tržní potenciál této 
technologie.) 
 
 
 
4.3.1.  Multikriteriální hodnocení 
 
Za podstatný rys hodnocení technologických artefaktů nebo technologických řešení je 
třeba považovat jejich komplexnost, tj. využití celého souboru značně různorodých 
kritérií nebo hodnotících funkcí. Obvykle máme k dispozici jistou soustavu kritérií, 
jejichž hodnoty nelze jednoduše agregovat. Vzniká tak metodologický problém 
syntézy nebo agregace hodnot různých funkcí, jejichž hodnoty nelze nijak sčítat. Tyto 
hodnotící nebo kriteriální funkce mají navíc různou míru relevance, zejména 
v různých hodnotících úlohách. Dalším problémem může být úplnost souboru kritérií 
, který máme k dispozici, tj. do jaké míry postihuje všechny typy a zejména pak 
všechna možná rizika spojená s uvažovaným technologickým řešením. 



Jednoduchou odpovědí by mohlo být, že stačí převést hodnoty všech hodnotících a 
kriteriálních funkcí na jedinou škálu, na ekonomické ekvivalenty. To není sice zcela 
vyloučeno a dosud se takový postup uplatňuje v ekonometrických úvahách, v nichž 
lze přesně specifikovat finanční ekvivalenty vstupu a výstupu, zisky i ztráty, analýzy 
nákladů a přínosů, ekonomické efektivnosti připravovaných technologických změn a 
investic.  
Problém tkví v tom, že: 
 

• nejsme vžy schopni kvantifikovat všechny dopady, rizika, zisky a ztráty, 
náklady přínosy připravovaných technologických inovací i 
v dlouhodobějších časových perspektivách, 

• vzhledem k tomu, že dopady se týkají vždy určitých konkrétních subjektů, 
není možné přesně specifikovat všechny tyto subjekty, 

• a také není možné zajistit, aby to, co bylo prospěchem, přínosem, ziskem 
nebo jinak charakterizovanu kladnou hodnotou pro někoho, bylo stejnou 
hodnotou i pro jiné. 

 
Stejně tak je obtížné přesně určit, zda to, co se momentálně jeví jako prospěšné nebo 
výhodné v součastnosti, bude uznáno jako prospěšné i v dalším vývoji. Dvacáté 
století přineslo mnoho důkazů o zhoubných účincích některých technologických 
procesů a jen ztěží bychom vyčíslili ztráty na zdraví, genetickém vybavení a jiných 
důsledcích, které mohou postihnout příští generace. Také není možné vyloučit, že 
ztráty, škody nebo neštěstí jedněch nemohou být pro jiné prospěšné, respektive je 
nesnadé vůbec vymezit to, co je označováno za „společensky prospěšné“, zejména 
v situacích, kdy je daná společnost ovládána režimem monopolní moci. 
Systémově pojaté, multikriteriální a cílově orientované hodnocení uvažovaných, 
požadovaných nebo možných technologických řešení by se mělo přibližovat tomu, co 
by bylo možno charakterizovat jako ideální model takové úlohy. Ta by pak měla 
zahrnovat naplnění následujících kroků: 

 
- specifikaci cílů dané hodnotící úlohy, 
- ustavení interdisciplinárních týmů kompetentních expertů, 
- určení souboru základních hodnotících kritérií, nároků nebo požadavků, 

které má uvažované řešení splňovat, 
- předběžný návrh postupů, kterých bude použito včetně toho, jak může být 

naloženo s dosaženými výsledky hodnocení. 
 

Cílem hodnotící úlohy v technickém světě je přispět, zlepšit nebo ospravedlnit řešení 
zjištěné problémové situace technickými prostředky, počínaje vyjádřením stanoviska 
o potřebnosti řešení, posouzení různých alternativ možných řešení, volba přijatelné 
alternativy respektující disponibilní kapacity, zdroje, možnosti a prostředky. Proto 
souvisí start hodnotící úlohy s rozhodovacím procesem v technickém světě, s úsilím o 
zvýšení odpovědnosti za uvažované nebo možné technologické změny, a to zejména 
posouzením jejich širších souvislostí v čase a prostoru, posouzením možných rizik 
nebo jiných možných negativních dopadů (za které je nutné považovat také vyčerpání 
dostupných zdrojů, nezvratné zásahy do přírodního prostředí atd.). 
Obvykle je účelné vymezit odpovědnost za ustavení týmu kompetentních expertů. 
Protože se v úvahách o možných technologických akcích mohou vyskytovat různé 
individuální nebo skupinové zájmy, je vhodné dát přednost nezávislým a vysoce 
kvalifikovaným odborníkům, kteří jsou s to co nejobjektivněji naznačit a vysvětlit 



rizika jednotlivých alternativ, respektive vystihnout prostředky prevence těchto rizik. 
Poněvadž v souboru rizik mají podstatné místo rizika spojená s životem, osudy 
společnosti a vývojem člověka, měl by každý komplexní tým zahrnovat i specialisty 
z humanitních sfér. 
Za normální situace se jistě nelze spokojit s tím, že výsledky hodnotící úlohy budou 
prostě zaznamenány, oznámeny nebo dokonce jen kdesi uloženy. Je žádoucí 
respektovat nebo aspoň brát ohled na vztahy hodnocení a rozhodování. Výsledkem 
hodnotící úlohy však nemusí být jen doporučení nejvhodnější varianty uvažovaných 
technologických řešení nebo preferenční uspořádání těchto variant. Hodnotící tým má 
mít také právo požadovat zpracování dalších návrhů nebo inicializovat takové 
zpracování. Před samotným hodnocením uvažovaných nebo předložených 
alternativních řešení nebo variant, by měl expertní tým posoudit soubor kritérií nebo 
hodnotících funkcí, zejména: 

 
- jeho úplnost, tzn. zda zobrazuje stupeň splnění vytýčených cílů a postihuje 

spektrum možných rizik nebo ohrožení, 
- jeho rozhodnutelnosti, tedy možnosti přiřazení příslušných hodnot každé 

hodnotící funkci, 
- neopakovatelnosti, to znamená, že každá hodnotící funkce vstupuje do 

hodnotícího procesu jen jednou a není opakována nebo obsažena v jiných 
kriteriálních nebo hodnotících funkcích24. 

 
Další důležitou složkou komplexního a multikriteriálnío hodnocení je vhodné 
uspořádání souboru kritérií nebo hodnotících funkcí, které lze rozlišit: 

 
- podskupinu kritérií, která se vztahují k vnitřní struktuře, jejímu fungování, ke 

splňování vytyčených cílů a funkcí, 
- soubor vnějších kritérií zajišťujících posouzení všech podstatných vazeb 

k okolí, změn, reakcí okolí na funkce vnitřní struktury, 
- soubor kritérií spojených se směrem času, s vývojem a změnami chování 

vnitřní struktury technologického artefaktu nebo technologického řešení25. 
 
Rozlišení vnitřní struktury a vnějšího prostředí nebo okolí technologických artefaktů 
je dosti umělé, jelikož převážná většina technologických artefaktů funguje také proto, 
že využívá vnějších materiálových, energetických nebo informačních zdrojů nebo tyto 
aspekty změn nebo chování ve vnějším prostředí vyvolává, produkuje nebo udržuje.  
Pokud jde o vnitřní kritéria, jde zejména o posouzení vytýčených nebo požadovaných 
potřeb, nároků nebo cílů. Jde také o posouzení technických parametrů, jakými jsou 
účinnost a technická spolehlivost. Vnitřními kritérii rozumíme také kritéria 
umožňující srovnání s analogickými nebo jinde a v jiných souvislostech vytvářenými 
a používanými technologickými artefakty. Vnitřním kritériem je také posouzení 
technické proveditelnosti s ohledem na zdroje a kapacity, které máme k dispozici a 
dále rozsáhlý komplex ekonometrických měr – proveditelnosti, funkčním aspektům 
hodnoceného technologického artefaktu, začlenění řady přípravných etap 
technologických inovací a investic – zejména výzkumnou a vývojovou přípravu, 
projektovou přípravu nebo ověřování atd. 

                                                 
24 Tondl, Ladislav,  Technologické myšlení a usuzování, str. 215, Filosofia, Praha 1998 
25 tamtéž, str. 217 



Soubor vnějších kritérií je dán tím, že každý technologický artefakt je vázán celou sítí 
vazeb na složky svého okolí, které přitom ovlivňuje v různých sférách a úrovních, 
přičemž toto ovlivňování je vlastně sítí zpětných vazeb. Z těchto důvodů bylo velice 
omezující a jednostranné chápat soubory vnějších kritérií jen jako to, co se týká 
životního prostředí a změn tohoto prostředí. Nejdůležitější složkou okolí každého 
technologického artefaktu nebo řešení je člověk jako tvůrce, ovládající a využívající 
subjekt a také potenciálně zneužívající dané technologické řešení. Jde tedy především 
o lidské nároky, lidská hlediska nebo lidské dimenze, které tvoří páteř vnějších 
kritérií. Člověk je však součástí přírody a proto je ochrana i hrozba pozitivních rysů 
přírodního prostředí také tvorbou a ochranou člověka. 
Na kritéria spojená s časem a sledem časových intervalů se v technickém světě 
narazilo již dávno. U mnoha technických zařízení nebo u mnoha produktů spojených 
s využítím chemických procesů se narazilo na problémy časových horizontů nebo 
časových intervalů, pro které lze uplatnit termíny „životnost“, „spolehlivost“ atd. 
Z historie zásahů vyvolaných organizovaným hodnocením techniky jsou známé 
zákazy výroby a aplikace některých insekticidů a pesticidů, které se dále nerozkládaly 
a které vyvolávaly nežádoucí ekologické dopady (příkladem takových zákazů je 
zákaz výroby a aplikací DDT z rozhodnutí amerického Úřadu pro hodnocení 
techniky). 
S problematikou časových intervalů souvisí důležitá tematika hodnocení techniky, tj. 
problematika likvidace technických systémů po ztrátě jejich funkčnosti nebo 
účinnosti, problémy likvidace nežádoucích odpadů, jakými jsou prostředky 
vyhořelého jaderného paliva aj. Také z těchto důvodů je vyžadováno, aby projekty 
složitých technologických systémů přesně specifikovaly časové intervaly plné 
funkčnosti, problémy likvidace nežádoucích odpadů, problémy recyklace takových 
prostředků, jakými jsou obalové materiály, některých technologických systémů a 
prostředků, které zastaraly nebo jsou nepoužitelné atd. 
Kritéria spojovaná se směrem času hrají dnes v technologickém myšlení a usuzování 
mnohonásobně větší význam než tomu bylo kdykoliv v minulosti. Proto se stalo 
důležitou složkou soudobého technologického myšlení to, co se nazývá časovým 
rozvrhem nebo řízením časového rozvrhu technologických artefaktů nebo koordinací 
časových harmonogramů složitých technologických artefaktů. 
 
 
 
4.3.2.  Časový rozvrh v koncepcích a projektech technických systémů 
 
Chronologické atributy v koncepcích, projektech a v hodnotících a rozhodovacích 
úlohách spjatých s přípravou, realizací a využíváním technických artefaktů mají 
významnou úlohu. Je nezbytné brát v úvahu různé časové měření a také charakter 
těch reálných nebo možných technologických změn, které lze očekávat v souvislosti 
s přípravou, realizací a využíváním daného technického artefaktu. V těchto 
souvislostech se mluví o časovém rozvrhu (timing) v tvorbě, fungování, využívání a 
likvidaci technického systému. Časový rozvrh daného technického artefaktu 
vymezuje časový sled očekávaných změn, předpoklady očekávaných změn funkce, 
typické časové intervaly, stádia dynamického chování, pravděpodobnost rizik 
v jednotlivých stadiích a podobně. Typickým projevem časového rozvrhu 
v projektech technických systémů je určení typických časových intervalů, časových 
cyklů nebo stadií využití.  



Koncepce časového rozvrhu technických systémů se u většiny projektovaných 
technických systémů nemůže omezit jen na vymezení časových cyklů nebo intervalů 
v uvedeném smyslu, ale musí zahrnovat také cykly nebo stadia perspektivní likvidace. 
I když to zní paradoxně, plánujeme, projektujeme nebo konstruujeme vždy to, co 
budeme muset po jistou dobu udržovat, opravovat, modifikovat nebo modernizovat, 
ale také – po uplynutí jistých časových intervalů odstraňovat, demontovat a 
likvidovat. Obrazně řečeno, soudobé urbanistické celky, obytné soubory, dopravní 
systémy, přehrady, atomové elektrárny a další technické systémy nevytváříme jako 
něco, co přetrvává věky, co zde zanechá a může zanechat nesmazatelné stopy. 
Problémy perspektivní likvidace některých technických systémů jsou důležité také 
proto, že ve využívání těchto systémů je třeba počítat s dvěma protichůdnými 
tendencemi: s tendencí postupného růstu entropie technických systémů, s inovačními 
trendy, s inovačními cykly, s pokroky vědy a techniky, které vytvářejí možnost tvorby 
dokonalejších technických systémů. 
V časovém rozvrhu některých technických systémů se mohou uplatňovat i některé 
další časové dimenze. Pro některé technické systémy může být významná časová 
dostupnost, tj. časový interval, který je nezbytný k dosažení nebo k inicializaci plného 
využití daného technického artefaktu. Časový rozvrh pro většinu technických děl 
nemůže pominout problémy likvidace. Také likvidace technického díla, odstranění 
nebo využití zbylých zařízení, problémy recyklace materiálu jsou spojeny s jistými 
časovými nároky, které je nezbytné zahrnout do celkového časového rozvrhu.  
Bylo by patrně možné poukázat na některé další podoby časového rozvrhu 
technologického artefaktu nebo technologického řešení. V zásadě je však třeba 
shrnout charakteristiky časového rozvrhu jakéhokoliv technického systému nebo 
technologického řešení tak, že i když časový rozvrh technického systému musí plně 
respektovat příslušné trendy dynamického chování daného systému a jeho okolí, 
možné nebo očekávané entropické posuny včetně možných rizik (proto je hodnoceí 
rizik nedílnou součástí hodnocení techniky), není takový časový rozvrh něčím 
primárním, samoúčelným nebo něčím, co by bylo možné koncipovat izolovaně. 
Časový rozvrh technického systému musí být v podstatě podřízen časovému rozvrhu 
lidských činností, programům a humanisticky orientovaným cílovým strukturám. 
Obrazně řečeno, člověk se nesmí stát otrokem nebo sluhou „druhé přírody“, kterou 
sice sám vytvořil, která se mu však stále ve větší míře může vymknout z ruky. Proto 
musí jakékoliv hodnocení technického světa obsahovat také časové dimenze většiny 
jednotlivých prvků.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.   Současný stav uplatňování koncepce „Technology Assessment“ 

v zemích Evropské unie a inovační politika v České republice  
 

 

 

5.1.  Úloha státu v oblasti „Technology Assessment“, zásahy do výzkumné a 
inovační činnosti 

 
 
Věda, respektive výzkum a vývoj jsou i v současném velice liberálním pojetí 
ekonomických a společenských procesů považovány za veřejné statky. Panuje 
relativně široká shoda, že výzkum a vývoj patří k aktivitám, které je možné a nutné 
podporovat z veřejných finančních zdrojů. 
Ve většině hospodářsky vyspělých států jsou formulovány velmi podrobné a rozsáhlé 
dokumenty, tzv. národní vědní politiky, národní politiky výzkumu a vývoje. Své 
politiky formulují i integrační seskupení jako např. Evropská unie. Příprava, 
projendávání a schvalování těchto dokumentů jsou časově a organizačně náročné 
procesy. Zájmy pracovníků výzkumu a vývoje, podnikatelské sféry, politiků a zájmy 
veřejnosti často bývají značně rozdílné. Dosažení kompromisu bývá obtížné. 
Předmětem sporů bývá, kdo se má podílet na tvorbě inovační a technologické 
politiky. Tvorba koncepcí základního výzkumu by měla být především záležitostí 



vědců samých, ale i v tomto případě lze považovat účast dalších mimovědeckých 
subjektů za účelnou. Úlohy jednotlivých účastníků jsou značně rozdílné. Představitelé 
výzkumu vstupují do jednání o koncepcích s nabídkou, co by jimi zastupovaný 
výzkum mohl dokázat, co je rozpracováno, jaké jsou trendy v zahraničí a co lze 
považovat za perspektivní.  
Strana uživatelů, zastoupená zejména podnikatelskými subjekty, do jednání vstupuje 
se svými představami a požadavky na budoucí rozvoj a inovační záměry. Stát do 
těchto jednání vstupuje jako správce veřejných prostředků pořizovaných převážně 
z daní, v některých případech i jako podnikatel (např. státní podniky v energetice, 
dopravě, komunikacích atd.). Státní vědní politika dále musí rozhodnout, jaký podíl 
podpory výzkumu náleží základnímu výzkumu a jaký aplikovanému, v její pravomoci 
je, aby si nejen zvolila v jaké míře bude výzkum podporovat, ale i v jakých 
výzkumých centrech ho bude podporovat. Čistý základní výzkum bývá převážně 
financován z veřejných prostředků, naproti tomu financováíní vývoje je především 
záležitostí podnikové sféry, příspěvky z veřejných zdrojů do této oblasti bývají nízké. 
 
 
 
 
5.1.1. Priority výzkumu a vývoje 
 
Často diskutovaným problémem je, zda má politika stanovovat věcné zaměření 
výzkumu a vývoje, stanovovat priority, nebo zda má být výběr témat výzkumu a 
vývoje ponechán svobodné volbě pracovníků výzkumu a vývoje. Témata, věcné 
zaměření výzkumu musí být z podstatné části určovány nějakou koncepcí, programem 
či plánem, proto se domnívám, že pro cílově orientovaný i aplikovaný výzkum a 
vývoj by měly být priority stanovovány. Dosavadní výsledky Grantové agentury ČR i 
některých jiných institucí potvrzují, že úplná volnost ve výběru témat vede ke značné 
roztříštěnosti – vysokému počtu malých, vzájemně zcela nezávislých projektů. Přitom 
by bylo možné využít kapacity výzkumu a vývoje účelněji.  
S problémem formulace věcných priorit mají souvislost otázky, kdo, jak a na základě 
čeho má priority formulovat. Na formulaci by se měla podílet uživatelská sféra, tj. ti, 
kteří výsledky výzkumu a vývoje budou využívat a vhodnou formou i zástupci 
veřejnosti, daňových poplatníků. V zahraničí se v posledních deseti letech prosazuje 
pragmatický přítup, podle kterého je hlavním úkolem výzkumu a vývoje (VaV) 
přispívat k řešení aktuálních společenských a ekonomických problémů.  
Významnou otázkou je míra, jakou by měl stát podporovat VaV, tzn. zda není 
účelnější i z hlediska výběru jednotlivých témat, aby byly hlavním zdrojem výzkumu 
prostředky podniků. V Evropské unii se uplatňuje zásada, že podpora VaV nesmí 
podstatněji narušit podmínky na svobodném trhu. Pokud mohou výsledky sloužit 
několika podnikům a budou zpřístupněny, je podílová podpora z veřejných prostředků 
možná. Jisté výjimky EU připouští u podpory průmyslového výzkumu, který přispívá 
k řešení sociálních problémů některých regionů. Z rozboru statistik OECD lze zcela 
jednoznačně odvodit, že v USA i v Německu je dosti významná část výdajů 
z veřejných prostředků spotřebovávána v podnikovém výzkumu.  
Každému rozhodnutí komu, kolik a na co poskytnout finační prostředky, zde však 
musí předcházet hodnocení VaV. U nás se postupy hodnocení zavádějí s určitým 
opožděním, především není důsledně uplatňováno vyvážené hodnocení ex ante – 
hodnocení programů, návrhů projektů – a hodnocení ex post – hodnocení výsledků. 



Tato vyvážnost je nezbytná jak u projektů a programů, tak i u hodnocení výzkumech 
organizací a institucí. Širší hodnocení sice komplikuje rozhodování, je však nezbytné. 
 

 

 

 

5.2.  Stav uplatňování vědní politiky v Evropské unii a vybraných členských 
zemích 
 

 
Struktura a vazby orgánů státní správy a institucí ve výzkumu a vývoji jsou 
v jednotlivých zemích značně odlišné a závisí zejména na celkovém systému státní 
správy a na historickém vývoji. Prevážná většina vyspělých zemí má specializovaný 
meziresortní orgán pro oblast VaV – ministerstvo, vládní komise, radu či výbor se 
správním aparátem či parlamentní orgán se správním aparátem. V některých zemích 
má ústřední orgán pro VaV i další kompetence, nejčastěji pro vysoké školy. Zároveň 
existují v těchto zemích nejrůznější poradní orgány (často se stálým aparátem) na 
úrovni vlády i na úrovni resortu. Významnou úlohu mají i právnické osoby 
koordinující a financující výzkum, výzkumná společenství atd. 
Institucionální uspořádání není výsledkem řešení nějaké optimalizační úlohy, ale 
konsensem různých zájmů a cílů. Je závislé na politickém systému (orientaci 
vládnoucí strany či koalice), tradicích, potřebě kompatibility s celkovým systémem 
státní správy a mnohdy i personálních faktorech. V zásadě existují dva systémy 
uspořádání: 
 

-  Centralizovaný, ve kterém je významná část kompetencí svěřena 
jednomu ministerstvu, buď s výlučnou kompetencí pro VaV nebo 
s rozšířenou působností i na další oblasti (školství, kultura, aj.). 
Příkladem centralizovaného systému je francouzský model. 

- Decentralizovaný systém, ve kterém jsou celkové státní prostředky pro 
VaV rozděleny značně rovnoměrně mezi několik ministerstev. 
Decentralizované systémy bývají obvykle doplněny vládním 
koordinačním orgánem, do jehož působnosti patří VaV (rady, výbory, 
apod.). Obdobné orgány ale existují i v řadě zemí se systémem 
centralizovaným. Důvodem proto je, že i v centralizovaném systému je 
potřebné zajišťovat komunikaci mezi resorty s působností ve VaV. 

 
Téměř ve všech zemích jsou pro záležitosti VaV ustaveny poradní orgány vlády, 
složené z předních představitelů VaV. V některých zemích, jako třeba v Japonsku a 
USA, jsou z rad představitelů VaV ustaveny i všeobecné poradní orgány vlády, které 
se na požadavek vlády vyjadřují i k jiným problémům, než je VaV. Ve většině zemí 
existují samostaná pracoviště  nejrůznějších právních forem, která se zabývají 
základním výzkumem a jsou financována z veřejných prostředků. Obdobná pracoviště 
existují i pro tzv. cílený, respektive strategický výzkum. Na financování této druhé 
skupiny pracovišť se podílí i soukromá podniková sféra26. 
Komise EU má samostatného komisaře pro VaV. Záležitostmi výzkumu se zabývají 
především dvě ředitelství Komise a to DG XII – Výzkum a vývoj a DG XIII – 
Telekomunikace, informatika a využití výsledků výzkumu. Vrcholným orgánem EU 

                                                 
26 Zdroj: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=945 



je Rada ministrů členských zemí s působnostmi pro výzkum a vývoj, která se schází 
minimálně čtyřikrát do roka. Poradním orgánem Komise je Výbor pro vědecký a 
technologický výzkum (CREST), složený ze špičkových vědců a manažerů výzkumu, 
jmenovaných vládami členských zemí EU. Každá země má ve výboru CREST 
jednoho zástupce. Jednání výboru se zúčastňují jako pozorovatelé zástupci Norska, 
Islandu a Lichtenštejnska. Komise EU spolupracuje i s dalšími předními vědeckými 
sdruženími Evropy, jako jsou např. Evropská vědecká nadace (ESF), Shromáždění 
evropské vědy a technologie (ETA), a dalších. V Evropském parlamentu je ustaven 
Výbor pro výzkum, technologický rozvoj a energetiku. Z rozpočtu EU je VaV 
financován převážně programovým způsobem. Existují i společná evropská 
pracoviště, která jsou financována institucionlně27. 
 
 
 
 
5.2.1.  Situace v České republice 
 
Posílování pozice Evropské unie a její konkurenceschopnosti na světových trzích je 
možné pouze za předpokladu, že bude mít těmto trhům co nabídnout. Proto je ze 
strany insitucí EU a někdy i členských států kladen stále větší důraz na kvalitu 
výzkumu, vývoje a inovací a na zajištění dostatku finančních prostředků na tyto 
činnosti.  
Evrospká unie nahlíží na výzkum a vývoj jako na klíčový faktor pro zajištění budoucí 
konkurenceschopnosti našeho kontinentu vůči okolnímu světu a proto v následujících 
letech počítá s výrazným navýšením podpory pro tuto oblast. Mezinárodní spolupráci 
v oblasti výzkumu a technologického rozvoje podporuje EU zejména prostřednictvím 
tzv. víceletých rámcových programů. V roce 2006 dokončený 6. rámcový program 
představoval po strukturánlních fondech druhý finančně nejobjemnější dotační 
program v rámci rozpočtu EU, v roce 2007 započal další šestiletý rámcový program. 
Pro podnikovou sféru na této úrovni působí iniciativa EUREKA, jejímž 
protřednictvím evropské státy podporují výzkumnou spolupráci mezi průmyslovými 
podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami. Sedmý rámcový program 
předpokládá každoroční zvyšování plánovaného rozpočtu od 5,6 miliard EUR na rok 
2007 až po 15,3 miliardy EUR v roce 2013.  
Na základě zkušeností a požadavků subjektů zapojených do 6. rámcového programu 
se pravidla pro 7. rámcový program zjednodušila, a to v oblasti financování  a 
administrativy. Současný rámcový program počítá s omezením počtu nutných kroků a 
procedur potřebných k podání projektu i k jeho řízení, které bude založeno na 
obecném principu důvěry v realizátory projektu. Konsorciím je poskytnuta větší 
samostatnost v rozhodování. Došlo i ke zjednodušení kontrol prováděných Evropskou 
komisí. Ty se nyní zaměřují daleko více na ověřování výsledků ex post než na 
kontroly postupů prováděných ex ante. Snížily se také požadavky na reporting. 
Několianásobným předkládáním stejných informací nebo dokumentů má nově 
zamezit elektronická registrace a zjednodušila se i definice oprávněných nákladů a 
míry podpory jednotlivých aktivit. Evropská komise navíc stále ještě zvažuje zvýšení 
příspěvku pro výzkumné aktivity ze současných 50 % z celkového rozpočtu na 75 % 
z rozpočtu. Druhou stranou téže mince je však úspěšnost v získávání prostředků na 
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vědu od EU. Instituce v ČR jsou obecně kritizovány pro relativně slabší úspěšnost, 
což má ale i důvody související s mechanismy financování.  
Je známo, že výdaje ČR na výzkum jsou v porovnání s evropským půměrem výrazně 
nižší. Veškreré dostupné statistické údaje zařazují naši republiku do druhé poloviny 
evropské stupnice i v jiných parametrech, které jsou v oblasti výzkumu sledovány 
(počet výzkumných pracovníků, počet absolventů vědeckých a technických oborů a 
další). Zcela jiná je však pozice ČR, pokud si všímáme pouze základního výzkumu. 
Z hlediska výdajů tvořil základní výzkum v ČR v roce 2003 více než 40 % všech 
výzkumných aktivit, což je nejen v rámci EU nadprůměrná hodnota. Zajímavá je také 
dynamika nárůstu podílu základního výzkumu v posledních letech, která je opět 
výrazně nadprůměrná28. 
Podpora výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu je v ČR na úrovni přibližně 0,6 % 
HDP, přičemž 76 % vládních vnitřních výdajů směřuje do regionu Praha, 55 % 
výdajů pak na vyšší školství, do 40 ústavů AVČR a několika resortních ústavů 
aplikovaného výzkumu. Z hlediska oborového je struktura vědeckých a výzkumných 
institucí velmi různorodá a pokrývá všechny hlavní směry. Kvalita mnohých 
pracovišť je vysoce mezinárodně ceněna. Technický výzkum a vývoj probíhá 
především na vysokých školách, přírodovědný výzkum zejména na pracovištích 
AVČR. Statistiky i závěry analýz poukazují na nízkou míru kooperace institucí vědy a 
výzkumu s aplikační sférou a nízkou míru komerčního využití výstupů VaV. Malá 
kooperace je způsobená mimo jiné nízkou poptávkou po službách institucí VaV ze 
strany podniků. Problémy je třeba hledat např. i v nedokončené restrukturalizaci 
některých firem, v poměně nestabilní situaci mnohých malých a středních podniků, 
v rozpadu velké části podnikového i státního aplikovaného výzkumu, ale také 
v nedocenění efektů těchto vazeb a malé aktivitě základy VaV v nabídce svých 
výstupů. Většina výzkumných institucí proklamuje zájem o uvedenou spolupráci a 
uvědomuje si její společenský a ekonomický význam. Instituce prezentovaly 
připravenost a dostatek kapacit pro potenciální spolupráci s podnikatelskou sférou. 
Poukazují ale také na některé legislativní problémy s tím související. 
Většina výzkumných institucí nemá speciální oddělení pro spolupráci s podniky, která 
tudíž většinou spadá do kompetence vedení instituce. Většina institucí považuje 
stávající systém transferu technologií a jeho institucionální zabezpečení za 
nedostatečné a nevyhovující. 
Vzhledem k malému počtu patentů je evidentní, že se ústavy ochranou práv 
duševního vlastnictví dostatečně nezabývají. Nízká míra patentování je zapříčiněna 
také nízkou motivací výzkumníků, jejichž práce je hodnocena na zákaldě 
publikačních kritérií, zcela chybí kritéria zohledňující využití výsledků výzkumu. Je 
tedy nezbytné zlepšit služby podporující transfer technologií, podnikatelské a 
patentové poradenství vznikajících firem. Obecně lze konstatovat, že výzkumný a 
vývojový potenciál ČR není dostatečně využíván, i když již existují instituce, které 
mají za sebou úspěchy na poli spolupráce s podniky nebo komercializací výstpů VaV. 
V Praze již působí několik asociací a sdružení, které ovlivňují v různé míře rozvoj 
inovací a vyvíjejí určitou veřejnou činnost v této oblasti29. Jde např. o projekt Centra 
pro transfer technologií, který navazuje na nabídku služeb transferu technologií při 
Technologickém centru AVČR.  
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5.2.2. Národní inovační politika 
 
Národní inovační politika ČR (NIP) vychází z vládního dokumentu Národní inovační 
strategie a reaguje na nové trendy globalizujícícho se ekonomického prostředí. Je 
zdůrazněno, že Česká republika nemůže v delším horizontu profitovat ze strategie 
nízkých nákladů a musí proto svůj rozvoj zaměřit směrem ke znalostní ekonomice. I 
přestože jsou inovace primárně záležitostí soukromé sféry, z výše uvedených důvodů 
je důležité, aby stát výzkum a inovace v ekonomice prostřednictvím vhodné NIP 
podporoval. 

Průvodním jevem globalizace se stávají rostoucí a zostřující se konkurenční tlaky. 
Naskýtají se proto přirozené otázky, v jaké míře a jakým způsobem budou jednotlivé 
podnikatelské subjekty, regiony a země schopny těmto tlakům odolat a být 
konkurenceschopnými. V podmínkách globalizované ekonomiky se pro ČR ukazují 
do budoucna již jako naprosto neudržitelné strategie typu „low-cost economy", 
využívající jako zdroj konkurenčních výhod především nízké náklady (nízké mzdy, 
nízký měnový kurz, apod.). Zejména rostoucí konkurence velkých zemí s levnou 
pracovní silou (Čína, Indie aj.) neumožňuje stavět další vývoj a perspektivy české 
ekonomiky na těchto dosavadních komparativních výhodách. Do popředí se musí 
proto stále více jako zdroj výhod dostávat inovační schopnosti podniků, rostoucí 
kvalita lidských zdrojů, výzkumu a technologií, které jsou považovány za klíč k růstu 
evropské konkurenceschopnosti. 

ČR, pokud jde o tyto zdroje konkurenceschopnosti, se však nachází v současné době 
pod úrovní evropského průměru. Zvláště zaostává v intenzitě inovačních aktivit na 
úrovni podniků, v technologickém transferu, ve využití kooperačního potenciálu, v 
podnikových výdajích na výzkum, vývoj a inovace, v patentové aktivitě, ve 
spolupráci výzkumu s průmyslem, ve využití rizikového kapitálu, ale i v řadě aspektů 
rozvoje a využívání lidských zdrojů. 

V těchto skutečnostech se nepochybně odráží i v ČR dlouhodobě chybějící 
systematická a koordinovaná politika státu směřující k vytváření celkově 
proinovačního prostředí. Ve vyspělých ekonomikách patří právě tato politika k 
účinným rolím moderního státu, které by měl ve veřejném zájmu vykonávat. Na 
národních a regionálních úrovních jsou vytvářeny a realizovány inovační politiky, 
které zahrnují relativně široký okruh veřejných iniciativ orientovaných k podpoře 
inovačních aktivit a stimulujících vytváření proinovačního prostředí. Svým 
zaměřením se tyto politiky stále více dostávají také do přirozených vazeb s 
výzkumnou, průmyslovou, sociální a dalšími politikami. Inovační politika musí 
přitom respektovat konkrétní podmínky dané země či regionu. ČR dosud neměla svou 
inovační politiku, jediným relevantním dokumentem od roku 1992 byla Národní 
inovační strategie (Národní inovační strategie, schválená usnesením vlády č. 270 ze 
dne 24. března 2004). Nelze však přitom přehlédnout, že zvláště v poslední době se 
objevuje řada opatření na podporu inovací a inovujících firem, zejména ze strany 
Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury Czechinvest. Nicméně tato jednotlivá 
opatření nemohou nahradit z hlediska dalšího vývoje potřebnou ucelenou a 
koordinovanou inovační politiku. Požadavky právě na takovou politiku výrazně 



zaznívají i po vstupu ČR do EU, kde jsou inovace považovány za prioritu v 
podmínkách rostoucích konkurenčních tlaků ve světové ekonomice a inovační 
politika je zde stále více realizována jako skutečně celoevropský úkol. 

Inovace jsou především záležitostí podniků. Stát může inovačním procesům 
napomáhat utvářením rámcových podmínek pro podnikání, odstraňováním 
nejrůznějších překážek institucionálního nebo právního charakteru. Přímé zásahy či 
opatření ze strany státu jsou přípustné jen v případech, kdy svobodné tržní prostředí 
nedokáže problémy spontánně řešit. 

Inovace je existenčně rozhodujícím způsobem spojena s podnikatelskou sférou; je 
primárně podnikatelským jevem. Podnikatelské subjekty se v konkurenčním tržním 
prostředí snaží cestou inovací nalézt a využít nové podnikatelské příležitosti a tak 
zajistit další rozvoj svého podnikání a i svou další úspěšnou existenci. V 
globalizované ekonomice jsou pak inovace reálnou cestou vedoucí k přežití a k 
podnikatelskému úspěchu. 

Podnikatelské subjekty pod tlakem udržení své konkurenceschopnosti jsou tedy hnací 
silou inovací, přičemž zde působí velké množství ovlivňujících faktorů, které jsou či 
mohou být v určité míře podporovány neb regulovány ze strany státu. Co vlastně 
může stát resp. státní orgány dělat v zásadě pro inovace? Nesporně by z jejich strany 
neměly být stavěny překážky inovační aktivitě, které by ji znesnadňovaly a 
zpomalovaly. Vstřícný přístup státu a jeho orgánů se však musí především projevit v 
celé řadě proinovačních opatření a akcí, které budou cíleně podněcovat a pomáhat 
vytvářet příznivé inovační prostředí jako organickou součást podnikatelského 
prostředí. Zvláštní pozornost je nutné věnovat malým a středním podnikům. Soubor 
cílů, úkolů, nástrojů a opatření na podporu inovačních aktivit je tak předmětem 
předkládané Národní inovační politiky České republiky na léta 2005-201030. 
 
 
 
 
5.2.3.  Koncepce „Technology Assessment“ v ČR 
 
Česká republika v současné době nedisponuje vlastním institutem specializovaným na 
oblast „Technology Assessment“, proto v této oblasti postupuje podle pokynů EU, 
k čemuž využívá výsledků specializovaných mezinárodních institutů působících 
v rámci Evropské unie. Postupy, které se týkají prakticky všech využitelných 
výsledků výzkumu a vývoje, a které jsou v zahraniční běžnou součástí výzkumu a 
vývoje již při jeho zahájení, jsou v ČR řešeny až při zavádění výroby či vzniklých 
problémech. Přitom jde o součást procesu nezbytného obecně pro dosažení úrovně a 
standardu vyspělých zemí. Česká republika se však, nejčastěji skrze Technologické 
centrum AVČR, účastní různých evropských projektů zaměřených na tuto oblast. 
V letech 2002 – 2003 tak byla členem projektu TAMI (Technology Assessment in 
Europe: Between Method and Impact). Projekt (zahrnující především vytvoření 
mezinárodního networku k problematice TA) byl podpořený Evropskou komisí v 6. 
Rámcovém programu EU. Projektu se zúčastnilo 10 výzkumných pracovišť z celé 
Evropy. Projekt TAMI se zaměřil na hodnocení dopadů výsledků „Technology 
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Assessment“ včetně politických dopadů a na porovnání metod TA (identifikace 
kriterií, klasifikace TA metod, legitimace výsledků TA)31.  
V letech 2004 – 2005 se pak ČR zúčastnila projektu INES (Institualisation of Ethics 
in Science Policy). Projektu INES se zúčastnily výzkumné instituce z 8 zemí EU 
(Belgie, Česká republika, Dánsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Španělsko, Velká 
Británie) dále Švýcarsko a z jedné asociované země (Bulharsko). Mezi hlavní cíle 
projektu patřilo: porovnání odlišných forem institucionalizace etiky v rozhodovacích 
procesech v oblasti vědy a techniky; identifikace genderových problémů ve vztahu k 
inkorporaci etiky do oblasti vědy a techniky; identifikace „nejlepších způsobů“ 
inkorporace etiky do rozhodovacích procesů; identifikace způsobů odhadování 
dopadů etiky na rozhodovací procesy; vytvoření celoevropské komunikační platformy 
v rámci problematiky etiky v oblasti vědy a techniky32.  
V rámci Technologického centra AVČR pak funguje projektový tým STRAST, který 
je zaměřen na oblast výzkumu, vývoje a inovací. Projekt připravuje koncepční 
podklady pro státní správu a její poradní orgány, koordinuje národní a regionální 
projekty zaměřené na návrh výzkumných priorit, strategických výzkumných směrů, 
přípravu výzkumných a inovačních politik a inovačních strategií. V oblasti vzdělávání 
a školení jsou pořádány semináře zaměřené na výchovu odborníků pro analytické a 
prognostické studie (zejména technologického foresightu)33. 
 
 
5.2.4.  Činnost Technologického centra AVČR 
 
Technologické centrum Akademie věd se zabývá mezinárodním transferem 
technologií, je národním informačním centrem pro evropský výzkum, podporuje 
vznik a rozvoj high-tech podniků a zabývá se studiemi a projekty zaměřenými na 
analýzy a trendy výzkumu, technologií a inovací. 
Technologické centrum koordinuje projekt Czech Innovation Relay Centre (CIRC), 
který je zaměřen na mezinárodní transfer technologií a na zavádění nových 
technologií do malých a středních podniků. Projekt je začleněn do evropské sítě 71 
spolupracujících center (IRC), která zahrnují více než 230 organizací ve 33 zemích. 
Technologické centrum dále řídí projekt Národní informační centrum pro evropský 
výzkum (NICER), jehož hlavním posláním je přispět k úspěšné účasti ČR 
v programech evropské spolupráce ve výzkumu a vývoji a zejména v rámcových 
programech EU pro výzkum a technologický vývoj. Tým národních kontaktních bodů 
pro Rámcový program, kteří jsou zapojeni do evropské sítě NCP, pořádá informační 
akce a školení o evropských programech, poskytuje komplexní služby a 
specializované poradenství při přípravě mezinárodních výzkumných projektů. 
Centrum monitoruje a vyhodnocuje účast ČR v rámcových programech EU pro 
potřeby státní správy, spolupracuje s MŠMT a Evrospkou komisí v otázkách RP – 
NINET. Vydává také časopis ECHO, který je zaměřen speciálně na problematiku 
evropského výzkumu, vývoje a inovací. 
Technologické centrum se zabývá studiemi a projekty zaměřenými na přípravu 
podkladů pro strategické dokumenty na národní i regionální úrovni. Nejvýznamnější 
aktivity jsou soustředěny na: 
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1. přípravu analytických a výhledových studií pro státní správu, 
2. koordinaci národních projektů typu foresight zaměřených na návrh 

výzkumných priorit strategických výzkumných směrů a alternativních 
rozvojových scénářů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, 

3. přípravu regionálních inovačních strategií a součinnost s regionální 
samosprávou při jejich implementaci. 

 
Vydává časopis ERGO, který je zaměřen na analýzy a trendy výzkumu, technologií a 
inovací. Technologické centrum je členem organizace ETEPS – European Techno-
Economic Policy Support Network, která provádí analytické a výhledové studie pro 
Společné výzkumné centrum Evropské komise. Výsledky studií jsou využívány 
zejména pro přípravu strategických dokumentů EU v oblasti výzkumu, vývoje, 
nových technologií a inovací. 
Na podporu úspěšného zapojení českého výzkumu do evropské spolupráce zahájilo 
Technologické centrum činnost České styčné kaceláře pro výzkum a vývoj (CZELO) 
v Bruselu. Technologické centrum je dále jedním ze zakládajících členů sdružení 
Technologické inovační centrum ČKD Praha, které vypracovalo a koordinuje projekt 
rekonstrukce bývalé tovární haly ČKD na inovační centrum a podnikatelský inkubátor 
v Praze 9. V ČR tak vzniká první podnikatelský inkubátor ve spolupráci 
průmyslového podniku s vědecko-výzkumnými insititucemi. Toto centrum umožní 
vznik nových, inovačně zaměřených firem a jejich podporu v raném stadiu jejich 
rozvoje a bude také plnit funkci centra pro prokročilé technologie s komplexním 
systémem  specializovaných služeb pro podnikatele v pražském regionu. 
Technologické centrum je členem evropské sítě EBN (European Business and 
Innovation Centres Network), která soustřeďuje více než 160 podnikatelských 
inovačních center a inkubátorů z 21 zemí34.  
Evropský výzum získává v ČR stále na významu, proto se TC AVČR řídí strategií 
akademie zakotvenou v dokumentu „Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje 
v Akademii věd České republiky“, jež usiluje zejména o aktivní účast na formulaci 
evropské vědní politiky. 
 
 
 
 
5.2.5.  Činnost Rady pro výzkum a vývoj, vládní dokument „Dlouhodobé 

základní směry výzkumu“ 

Dne 1. června 2005 schválila vláda usnesením č. 661 dokument  "Dlouhodobé 
základní směry výzkumu" (dále jen "DZSV"). Příprava DZSV vyplývá ze Zákona 
číslo 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). DZSV jsou 
chápány jako základní vstupy pro vypracování návrhu Národní politiky výzkumu 
a vývoje, popřípadě pro přípravu návrhů na její změny. 

Cílem DZSV je definovat priority perspektivních výzkumných směrů z hlediska 
přínosů, které jsou pro ekonomiku a její konkurenceschopnost a pro udržitelný rozvoj 
společnosti nejdůležitější. Jedná se o první pokus v českém výzkumu a vývoji 
navrhnout vládě témata, která mohou sehrát dominantní roli. Zároveň je tímto 
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posilována snaha o koncentraci finančních, personálních a jiných zdrojů na řešení 
omezeného počtu nejvýznamnějších priorit. 

Jednotlivé DZSV zpracovaly odborné komise Rady pro výzkum a vývoj, které byly 
ustaveny na základě zákona o podpoře výzkumu a vývoje jako její poradní orgány. 
První soubor návrhů byl dokončen v polovině roku 2003 a mohla se k němu vyjádřit 
celá vědecká obec. Diskuse probíhaly nejen v odborných komisích Rady pro výzkum 
a vývoj, ale i na jednáních Rady pro výzkum a vývoj. I když smyslem je stanovit 
priority pro Českou republiku, stále byla prováděna konfrontace s mezinárodním 
přístupem k této problematice, ať se jedná o stanoviska formulovaná pro Evropský 
výzkumný prostor a inspirace v zahraničních studiích na dané téma. Rada pro výzkum 
a vývoj nechala zpracovat pro tyto účely studii „Přehled a hodnocení zahraničních 
metod výběru základních směrů výzkumu (prioritních směrů, klíčových technologií 
apod.)“ Využito bylo také podkladových dokumentů pro přípravu Národního 
programu výzkumu a dostupných dokumentů k přípravě 7. Rámcového programu EU. 
V souvislosti s obměnou členů Rady pro výzkum a vývoj a členů odborných komisí 
bylo posíleno zastoupení průmyslové a uživatelské sféry při koncipování 
předkládaných DZSV. 

Předkládaný soubor DZSV byl vytvořen podle jednotné osnovy a obsahuje celkem 
sedm tématických směrů: Udržitelný rozvoj, Molekulární biologie, Energetické 
zdroje, Materiálový výzkum, Konkurenceschopné strojírenství, Informační společnost 
a Bezpečnostní výzkum. DZSV vytyčují nejvýznamnější problematiku výzkumu, 
vývoje a na ně navazujících inovací. Rada pro výzkum a vývoj bude dbát na to, aby 
poskytovatelé podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků respektovali při 
přípravě svých programů (tj. při rozdělování cca jedné čtvrtiny výdajů na výzkum a 
vývoj) tyto zásadní linie. Zároveň však nejsou DZSV taxativním výčtem směrů, které 
výhradně získají podporu; financovány budou i jiné výzkumné aktivity (výzkumné 
záměry, grantové projekty, výzkum pro potřeby státní správy atd.) včetně rezortního 
výzkumu, avšak DZSV představují prioritu. 

V průběhu roku 2006 odborné komise Rady pro výzkum a vývoj uvedený dokument 
aktualizovaly. Zejména byl přidán nový dlouhodobý základní směr výzkumu 
Společenskovědní výzkum. Rada pro výzkum a vývoj po projednání na 216. zasedání 
předložila aktualizované dlouhodobé základní směry výzkumu vládě, která je svým 
usnesením schválila35. V posledních letech navíc zesílila snaha Vlády ČR, respektive 
její Rady pro výzum a vývoj (RVV), zvýšit efektivitu české vědy financováním 
především těch pracovišť, která jsou produktivní.  Ta je ovšem třeba nejprve 
identifikovat, a proto se RVV intenzivně zabývá hodocením vědy. Vzhledem ke snaze 
srovnat všechny heterogenní vědní obory jde o velmi nesnadný úkol. Lze však 
konstatovat, že s každým dalším rokem je tento systém hodnocení smysluplnější. Do 
značné míry využívá hodnocení WOS (dnes asi nesjpolehlivější metody hodnocení 
vědy bilbiometrickým využitím databáze Web of Science, provozované komerčně 
americkou společností Thompson Scientific36) a tam, kde je to možné  přidává kritéria 
pro hodnocení humanitních oborů. Složitým problémem zůstávají relativní váhy 
jednotlivých typů výstupů vědecké práce. Omezením tohoto hodnocení je absence 
srovnání se světem37.  
                                                 
35 Zdroje: www.vyzkum.cz, www.avo.cz 
36 Zdroj: http://scientific.thomson.com/index 
37 Hampl, Václav, Vědu a výzkum můžeme hodnotit z různých úhlů, In: Forum 2/07 



 

 

 

 

5.3.  Situace v sousedním Rakousku 
 
 
5.3.1.  ITA - Institute of Technology Assessment („Institut für Technikfolgen-

Abschätzung der Östereichischer Wirtschafts Akademie“) 
 
ITA je interdisciplinární výzkumný institut pro analýzu technologických změn se 
zaměřením na společenské podmínky, zvažující pokud možno veškeré jejich možnosti 
a dopady. Koncepce vědeckého „Technology Assessment“ v sobě zahrnuje širokou 
škálu metod procházejících skrze jednotlivé vědecké disciplíny. Cílem aplikovaného a 
vědecky orientovaného TA je vytvořit relevantní znalosti pro rozhodovací proces a 
identifikovat zamýšlené i nezamýšlené souvislosti možného budoucího rozvoje. Tyto 
znalosti jsou zaměřeny na podporu administrativy na jedné straně a veřejnosti na 
straně druhé. Akademická práce má za cíl zlepšovat a zdůrazňovat společenskou 
úlohu technologie a technologického rozvoje. 
ITA vykonává interdisciplinární vědecký výzkum na rozhraní technologie a 
společnosti. Její práce se zaměřují na rozvoj trendů, společenské souvislosti a 
možnosti formování společenské změny. Výsledky výzkumné činnosti poskytují 
základ pro následný rozhodovací proces. 
Cílem TA je nahlédnout společenské souvislosti zavádění nových technologií ve 
smyslu poskytnout přehled strukturních podmínek pro technologickou změnu. 
Přesněji, společenský prospěch z technologického pokroku by měl být maximalizován 
předcházením negativních dopadů spojených s technologickou inovací. 
ITA se snaží předvídat aplikace nových technologií ve společenském kontextu. 
Analýza technologických a společenských podmínek, rizik a možností zahrnuje 
podklady pro rozvoj technologických a organizačních alternativ a regulačních 
opatření. Proto je velice důležité hledat systematické a interdisciplinární empirické 
ověření a předložení výsledků činnosti ve srozumitelné podobě. Dalším 
předpokladem práce ITA je obeznámení se s dostatečným množstvím výsledků 
základního výzkumu a snaha odhalit budoucí možné problémy co možná nejdříve.  
Výsledky jsou pak zahrnovány do rozhodovacích možností. Zprávy institutu jsou 
adresovány všem, kterých se podmínky a souvislosti technologické změny dotýkají. 
Konkrétně jsou k dispozici těm, kteří mají v rozhodovacím procesu zásadní vliv na 
směrování technologické změny. Mnoho projektů ITA pro národní a nadnárodní 
organizace poukazují na tuto funkci. Součástí práce ITA je pochopitelně i spolupráce 
na mezinárodní úrovni, zejména v rámci Evropské unie. 
 
 
5.3.2.  Struktura organizace 
 
ITA je vědeckou institucí rakouské Akademie věd. Byla založena ve své současné 
formě v lednu 1994, vycházeje organizačně ze svého předchůdce – Technology 
Assessment Unit. V současnosti institut zaměstnává kolem patnácti vědeckých 
pracovníků. Jejich expertní znalosti ekonomie, managementu, sociologie, politických 
věd, komunikace, technologie, telekomunikací, molekulární biologie, genetiky, 



chemie a práva je zárukou interdisciplinarity TA. Jádrem skupiny jsou jednotlivé 
týmy zaměstnanců institutu, kterým asistují externisté. 
Institut je podporován Vědeckou radou rakouské Akademie věd. ITA je financován 
Rakouskou akademií věd a dalšími institucemi – jednotlivými ministerstvy, Komisí 
Evropské unie a rakouským Fondem pro vědecký výzkum. 
 
V současnosti se ITA zabývá těmito oblastmi výzkumu: 
 

- Řízením technologických znalostí se zaměřením na produkci, veřejné 
přijetí a politickou utilizaci znalostí stejně jako odlišnými cestami 
„slaďování“ znalostí a usmiřování hodnotových konfliktů. 

- Ochranou soukromé sféry – zde se zaměřuje na vzájemnou závislost 
technologie, základních práv a společenské souvislosti v závislosti na 
rozvoji soukromí. 

- Technologie informační společnosti – zde se zabývá sociálním dopadem 
vývoje infrastruktury, slučováním medií s všudypřítomnou inteligencí a 
kybernetikou. 

- Inovativní a udržitelný rozvoj technologií životního prostředí – Zde je 
cílem analýza vývoje a implementace „čistých“ technologií, s cílem 
identifikovat potřeby a bariéry udržitelného rozvoje. 

- Výzkum bezpečnosti – zaměřený na nejistotu, zranitelnost informační 
společnosti, bezpečnost a lidská práva stejně jako na zvyšování míry 
soukromí bezpečnostních technologií. 

- Metody a monitorování – sledování technologického rozvoje, ITA má za 
cíl rozpoznat potenciálně nebezpečné technologie a nové aplikace, 
respektive předcházet jakýmkoli možným potížím a negativním dopadům. 

 
Ve výzkumné oblasti přispívá ITA k základním otázkám „Technology Assessment, 
tzn. pohlíží na nové metody TA a zvažuje nové možnosti této koncepce. Jako jediný 
specializovaný Institut TA v Rakousku, přispívá ITA také do databáze „Technology 
Assessment“ publikační činností, vydvává vlastní bulletin, organizuje veřejné 
semináře, workshopy a konference, mimo jiné každoroční mezinárodní TA 
sympozia38.  
 
 
 
 
5.4.  Hodnocení techniky a přístup k inovační činnosti na úrovni Evropské 
unie 
 
 
5.4.1.  „STOA“ – Scientific and Technological Options Assessment  
 
„STOA“ vyhodnocuje možnosti vědecké  a technologické politiky pro Evropský 
parlament. Věda a technika je zdrojem ekonomického růstu a je proto velmi důležité 
pochopit jak podporovat vědeckou a technickou inovaci a jak hodnotit jejich možný 
dopad. Některá témata přímo souvisí s výzkumem, programem rozvoje a především 
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strukturou, která musí být zahrnuta do technologie, aby mohla být dále rozšiřována. 
„STOA“ poskytuje zdroje pro rozhodování Evropské komise, tzn. vypracovává na 
žádost Evropské komise nezávislé odborné expretízy požadovaného tématu. 
„STOA“ je oficiálním orgánem Evropského parlamentu, ale její práce spočívá ve 
spolupráci s externími odborníky. Mezi ně patří university, výzkumné ústavy, 
laboratoře, či jednotliví vědci, kteří jsou najímáni na relevantní projekty. Institut se 
stále více soustředí na tzv. jednání u kulatého stolu, diskuse, pořádání konferencí, 
sympózií a seminářů. Členové parlamentu, odborné instituce, experti z různých zemí 
Evropské unie, mezinárodní instituce, univerzity se mohou účastnit a podílet na 
tvorbě analýz aktuálních témat právě při těchto příležitostech. 
„STOA“ spolupracuje s  experty uznávanými nejen v Evropě, ale celosvětově. Vědci 
a podnikatelé spojení se „STOA“ byli vybráni z celé EU, z kandidátských zemí, 
Ruska a z USA. Mimo jiné také úzce spolupracuje s „Joint Research Centre“, 
především s jejich institutem Prospective Technological Studies v Seville a dále pak 
s organizacemi WHO, OSN a OECD. A nepřetržitě trvá dialog mezi dalšími 
agenturami zabývající se „Technology Assessment“. 
„STOA“ je aktivním členem „EPTA“ - European Parliamentary Technology 
Assessment, kterému předsedá od roku 1998. Dalšími členy jsou organizace 
z Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Itálie, Holandska a z Velké Británie. 
Výzkumníci „STOA“ působí jako koordinátoři „EPTA“. 
Ve své práci se „STOA“ snaží maximálně využívat existujících výsledků TA a 
předcházet jejich duplikování. Nejprve vychází z prací národních a regionálních 
institucí TA organizovaných v rámci „EPTA“. Zároveň koordinuje svou práci 
z výzkumem evropské komise v rámci daného tématu, zejména „IPTS“ - Institute for 
prospective and technological studies39. 
 
 
 
5.4.2. „IPTS“ 
 
Institute for Prospective Technological Studies – je jednou ze sedmi evropských 
institucí Joint Research Centre Evropské komise. IPTS sídlí ve španělské Seville, a od 
roku 1994 se snaží sladit zájmy technologie, ekonomie a společnosti. Hlavním cílem 
je podpořit a zajistit rozhodování v rámci EU na základě vědeckých podkladů 
týkajících se jak socioekonomické tak vědecké a technologické dimenze. Studie 
většinou IPTS vypracovává na základě požadavků nejvyššího vedení Evropské 
komise. Navíc pracuje již několik let i pro Evropský parlament. IPTS spolupracuje 
blízce s dalšími instituty Joint Research Centre a mnoha partnery z celé Evropy. 
Cílem IPTS je vypracovat na zakázku EU takové vědecké studie, které slouží pro její 
rozhodování. Aktivity institutu zpravidla přispívají ke koncepcím a rozvoji politiky 
EU, některé projekty ale také podporují monitorování realizační fáze jednotlivých 
politických cyklů. 
Kompetence Institutu sestávají z provádění analýz politických možností, analýz 
socioekonomických dopadů nových technologií, řízení výměny informací 
(information exchange) a budování shody ohledně rozhodovacích procesů týkajících 
se komplexních technicko-ekonomických témat.  
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Pracovní náplň institutu zahrnuje na makroprojektové úrovni oblast technicko-
ekonomických předpovědí, udržitelný rozvoj, průmyslové a tzv. „zelené“ technologie, 
energetiku, dopravu, zemědělství a místní rozvoj a oblast informační společnosti. 
Portfolio IPTS je rozřazeno do čtyř skupin: 
 

- hospodářská soutěž a udržitelný rozvoj, 
- studium znalostní společnosti (knowledge society) 
- informační společnost, 
- zemědělství a „life science“ v ekonomii. 

 
Odbor hospodářské soutěže a udržitelného rozvoje analyzuje sociální, ekonomické 
důsledky a vliv rozvoje průmyslu, energetiky a dopravy na životní prostředí 
s ohledem na politiku EU. Úkolem je zde : 
 

- identifikovat a zhodnotit ekologické technologie pro rozvoj produkce a 
spotřeby, 

- určit produkty s velkým potenciálem pro zlepšování životního prostředí, 
- vyvíjet scénáře pro směrování energetických zdrojů a poptávky, 
- zprostředkovat omezování skleníkových plynů a předkládat ekonomickou 

analýzu dopadu jejich omezování, 
- koordinovat výměnu informací mezi experty ohledně nejlepších 

dostupných technologií pro odlišná průmyslová odvětví. 
 
Sekce Růst informační společnosti se snaží zajistit dostatečnou evidenci strategických 
technickoekonomických znalostí a podporovat politiku rozvoje nesoutěžní a 
udržitelnou cestou na základě znalosti ekonomie a společnosti. Tento odbor 
zpracovává své analýzy v tzv. znalostnímu trojúhelníku – výzkumu, inovaci a 
vzdělání, přičemž chce dosáhnout cíle vytyčeného Lisabonskými dohodami a dalším 
rozvojem oblasti evropského výzkumu. Především jde o: 
 

- Rozšíření znalostí ohledně role a dynamiky průmyslového výzkumu a 
inovací, 

- šíření informací a znalostí o výzkumných systémech a směrech v rámci 
EU, s cílem podpořit transparentní a zdůvodněnou politiku ve výzkumné 
oblasti v Evropě, 

- analyzovat kariérní a mobilitní trendy v lidských zdrojích  ve výzkumné 
činnosti,  

- podpořit dialog o struktuře investic vzhledem k možným budoucím 
směrům vývoje samotné vědy a technologie a jejich začlenění do 
společnosti.  

Cílem „Oddělení informační společnosti“ je podporovat komplexní strategie, omezení 
a možnosti informační společnosti a vytvořit konkurenceschopnou a inovativní 
evropskou informační společnost skrze: 

- Monitorování vývoje v jednotném evropském prostoru a jeho 
konkurenceschopnosti v globálním měřítku,  



- analyzovat konkurenceschopnost Evropského výzkumu a vývoje,  

- Předvídat a usměrňovat sociální dopady a celkovou kvalitu života,  

- informovat o problematice evropské politiky v této oblasti: co je možné 
vylepšit na poli širších socio-ekonomických vztahů v rámci EU,  

- Předpoklady: znalost, jak lze přeměnit Evropu v informační společnost, 
dále znalosti středně a dlouhodobých strategií výzkumu a vývoje. 

Úkolem „Sekce zemědělství a Life Sciences“  je usměrňovat vývoj v oblasti 
zemědělství, zdraví a potravin. Jde o postup při zajištění spotřebitelské podpory ze 
strany EU v těch nějdůležitějších oblastech: 

- Analyzovat dopad společné zemědělské politiky EU a programů Světové 
obchodní organizace týkajících se zemědělství a potravin,  

- vypracovat studie dopadu Společné zemědělské politiky a s ní související 
strukturní změny konkrétních zemědělských oblastí členských a 
kandidátských zemí EU,  

- analyzovat dopad nových technogií a systémů na zemědělství a potravní 
řetězec,  

- ovlivnit dopad nových biotechnologií na celkovou politiku EU,  

- analyzovat socio-ekonomický dopad nových biotechnologií na lékařství a 
zdraví40.  

 

 

6.   Možnosti a omezení koncepce „Technology Assessment“  
 

 

 

6.1.   Přínos hodnocení techniky pro soudobé technologické myšlení 
 
 
U většiny hodnocení se patrně nevyhneme vnějšímu a někdy i kritickému pohledu na 
start, průběh a výsledky hodnotících úloh. Co přineslo cílevědomě orientované 
hodnocení nových prvků technického světa a jejich možných dopadů v čase a 
prostoru a s tím spojených rizik pro  orientaci nebo nové směry technologického 
myšlení a posuzování? Zdá se, že hlavní proudy a také principy tohoto myšlení 
zůstávají nedotčeny, změnila se však orientace, podmínky a některé hodnotové rámce 
těchto proudů. Za hlavní proud technologického myšlení můžeme považovat princip 
spojovaný se jménem Francise Bacona a stručně vyjádřený jeho slavným výrokem 
z Nového Organon: „Přírodních procesů a dějů jsme schopni využívat jen tehdy, 
budeme-li znát, respektovat a využívat zjištěné zákonitosti“41. 
Vedle zachování těchto hlavních proudů a principů však různé směry, programy i 
faktická opatření spojená s hodnocením techniky přinesla něco, co by bylo možno 
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charakterizovat jako nové výroky pro hodnocení techniky a také prvky nových hodnot 
do souborů znalostí a hodnot ovlivňujících koncepce cílů, vývojových směrů i nových 
nároků lidských činností v technickém světě. Takové nové výzvy mají přirozeně 
velice různé podoby z nichž některé jsou výrazy jednoznačné technofobie, odklonu od 
jakékoliv techniky, voláním po návratu k přírodě, projevy kritiky těch snah, které jsou 
s jistým opovržením nazývány „technovědy“, projevy nesouhlasu nebo odporu vůči 
některým novým projektům a zejména proti startům nových technologických řešení. 
Tyto hlasy nelze jednoduše a zcela jednoznačně odsoudit jen proto, že jsou někdy 
spojovány s nepřijatelnými formami i nepříjemnu silou hlasu, s některými projevy 
nedostatečných znalostí nebo naivity. Naopak jsou tyto hlasy jistým symptomem 
nových situací, jevů a tendencí, které byly nazvány „rozčarováním vědou a 
technikou“. Současně však tyto nové tendence vyvolaly náměty k vážným výzvám 
požadujícím hlubší a všestrannější rozbory kladů i záporů všech uvažovaných kroků 
ve vědě a technice. Důležitý je důraz na existující možné limity, na důležitá omezení, 
která je třeba respektovat, dále pak snahy o větší pozornost primárním rozhodnutím 
nebo startům nových vědeckých a technologických řešení, a konečně zdůraznění 
potřeby nových hodnot ve vědeckém a technologickém myšlení a usuzování. 
Problematiku mezí, hraničních možností nebo omezení některých dimenzí přírodních 
procesů do vědeckého myšlení a usuzování vnesly a to již od počátků 20. století, 
zejména pokroky fyziky. Mezníky v těchto tendencích byly objevy teorie relativity, 
koncepce kvant a kvantových procesů, relace neurčitosti a některé další nové 
principy. Ve sféře technologického myšlení a rozhodování lze za podstatné považovat 
práce iniciované Římským klubem, poukazující na meze růstu, na omezenost 
materiálových a energetických zdrojů a omezené možnosti dostupných kapacit. Nejde 
však jen o omezení materiálových a energetických zdrojů, ale také o meze dané 
sociálně politickými, náboženskými a etickými okolnostmi, přijatými formami nebo 
postupy a ekonomickými možnostmi. 
Pro oblast technologických činností jsou často podstatná primární rozhodnutí 
ovlivněná některými ideologiemi, vnucovanými vzory nebo modely prosazovanými 
direktivními prostředky monopolní moci. Taková primární rozhodnutí, která se ex 
post jeví jako neuvážená, která neberou ohled na budoucí rizika nebo další negativní 
dopady, vedou ke startu technologických procesů, které nelze zastavit, vzít zpět nebo 
dovést k původním stavům. Příklady takových akcí známe z investiční a inovační 
politiky totalitního období v naší zemi, která sledovala převážně přírůstkové inovace, 
koncentrovala energetické zdroje jen v některých oblastech nebo imitovala výstavbu 
ohromných výrobních kapacit s velkou energetickou a materiálovou spotřebou a také 
s rozsáhlými negativními dopady ve sféře životního prostředí. 
Oblast nových problémů, jistých omezení, možných obtíží nebo již reálně existujících 
nebo teprve očekávaných negativních dopadů způsobených technologickou činností a 
využíváním nových technologických předmětů, a tudíž tematika sociálního hodnocení 
techniky, vyvolala ve sférách technologického myšlení a usuzování potřeby některých 
nových hodnot. Tradiční hodnoty zdůrazňovaly sílu, mohutnost a rozsáhlé možnosti 
lidského intelektu vyzbrojeného technologickými prostředky. Hodnocení techniky 
vyvolalo snahy udržet tyto síly a možnosti v mezích, které omezí rizika, poskytnou 
možnost ochrany vzhledem k samotným nebezpečím a rizikům. To již samo vede ke 
zdůraznění nových hodnot a omezení hodnot tradičních. 
Tradiční hodnoty ve sférách technologického myšlení a technologických činností 
akcentovaly mohutnost, sílu, prostor možností, spektrum toho, co jsme s to ovlivnit, 
přeměnit, sílu a hodnoty růstu, velikosti, množství spotřeby apod. Nově se prosazující 
hodnotové orientace akcentují potřeby vědomého a dobrovolného udržení nebo 



omezení, zachování minulých hodnot, toho, co bylo považováno za krásné, lidské, 
zodpovědné. Zdá se, že současné hodnotové struktury preferují kvalitu před kvantitou, 
že již nespoléhají na to, že kvantita se jaksi sama od sebe přemění na novou kvalitu. 
Současné hodnotové struktury se zbavují předsudků, že nové je vždy lepší a 
dokonalšjí než staré. 
Uvažujeme-li o potřebách nových hodnot, zejména pak hodnot, které by vyhovovaly 
stavu technického světa při výhledu na nové století, určitě nebudeme podléhat iluzím, 
že se podaří vytvořit nějakou uniformní soustavu hodnot, která bude vhodná a 
přijatelná pro všechny sociální, regionální a civilizační podmínky. Konec století, a to 
přes všechny silné integrační tlaky, přes rozšiřování technologické uniformity, přes 
vlivy masových sdělovacích prostředků a informačních technologií, začíná objevovat 
krásy a hodnoty přijatelné rozmanitosti v kulturních a civilizačních oblastech. 
Používáme-li v těchto kontextech atribut „přijatelnosti“, vracíme se k tomu, co mnohé 
významné osobnosti nazývají limity, mezemi, omezeními atd. Nejde a nemůže jít o 
omezení vynucená, úsilím či monopolní mocí prosazovaná. Věřím také, že většina 
moudrých a zodpovědných osobností si taková omezení nechce vynucovat, a 
prosazovat nějakým tlakem, ale že preferuje spíše individuální sebekontrolu, 
dobrovolná odříkání nebo omezení a zejména pak vědomí individuální odpovědnosti 
nejen za vlastní kroky, ale také za to, co se děje nebo může dít kolem. 
 

 

 

 

6.2.  Obecné možnosti a omezení koncepce „Technology Assessment“ 
 
 
Pokud jde o hodnocení koncepce TA je možné si všimnout všeobecně optimistického 
hodnocení, které se promítá prvně do snahy tuto koncepci využít v praxi. Kritické 
ohlasy ze strany vědců směřují málokdy vůči koncepci, ale spíše vůči obtížně 
zvládnutelným požadavkům.  
Obecné námitky jako vzrůstající závislost vědců na státu, politizace výzkumu apod. 
jsou spíše než kritikou „Technology Assessment“ konstatováním obecné situace. 
Namítá se též, že TA není čistým nástrojem vědy, ale především podporou politiky, 
toto konstatování však nepopírá možnosti koncepce. 
Bez ohledu na takto obecně pojatou teorii i konkrétní kritiku nabývá snaha uplatnit 
TA stále na významu. Podíváme-li se na věc ze zmíněného hlediska zhodnocování 
kapitálu, hraje preventivní odhad a zhodnocení technologického vývoje a jeho dopadů 
stále větší úlohu. Praktický význam TA spočívá především v zajištění kapitálových 
investic, které přináší zisk a vyloučení investic špatných. Rozbory metodami TA mají 
význam zejména proto, že problémy a konflikty obvykle přicházejí a jsou 
rozpracovávány v pozdější „difůzní“ fázi inovačního procesu. „Technology 
Assessment“ přestává být pouhým zkoumáním účinků vědeckotechnického rozvoje, 
ale návodem pro praktické jednání. 
Zdá se tedy, že úsilí o zakotvení využívání koncepce TA do institucionálních struktur 
jednotlivých zemí, se opírá daleko více o očekávání praktických efektů, než o 
teoretické rozbory. Vychází-li snaha o používání TA přímo od příslušného 
parlamentu, je zde silným motivem přání posílit obstaráním si potřebné analytické 
kapacity pozici parlamentu vůči orgánům státní správy. Vedle tohoto mocenského 
momentu zde však pro podobné uspořádání hovoří i úvaha, že má-li existovat nějaký 
ústřední orgán „Technology Assessmen“, pak je účelnější, aby pracoval ve sféře moci 



zákonodárné, která je stejným dílem příslušná pro všechny resorty. Takové umístění 
má lepší předpoklady pro potřebný průřezový přístup a jistou dávku nestrannosti. Pro 
realizaci této úvahy je však důležitá výchozí mocenská pozice parlamentu. V případě 
Kongresu USA nelze o splnění této podmínky pochybovat. Naopak dosavadní vývoj 
v napodobování amerického modelu v Evropě, který se zatím téměř všude zatím příliš  
neuplatnil, je do značné míry odrazem větší váhy výkonných orgánů (nebo slabosti 
parlamentů). Do značné míry se tu ovšem projevil vliv tradice, kdy v odborných 
věcech spoléhají západoevropské orgány hodně na odborné výkonné orgány, zatímco 
v USA tomu tak nikdy nebylo. 
Přes možné nebo reálně existující protichůdné tendence v americkém Kongresu 
fungovaly vzájemné vazby mezi výbory obou sněmoven a kanceláří „Technology 
Assessment“ velice operativně, což je také argument pro umístění ústředního orgánu 
TA ve sféře moci zákonodárné.Operativně může při tomto uspořádání probíhat i 
převod zjištěných potřeb přes příslušná politická rozhodnutí do denní praxe. 
Americký Kongres ani ve věcech vědeckotechnického rozvoje nehraje vůči orgánům 
výkonné moci úlohu jen kooperativní či opoziční. Praxe vlastní normotvorné nebo 
podobné iniciativy zasahují i do této oblasti - jde např. i o prosazení vlastních 
výzkumných projektů. Tak různé výzkumné programy ministerstva energetiky 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie byly svého času prosazeny Kongresem proti 
vůli administrativy. Není těžké si představit, že vlastní analytická kapacita může 
aktivně pracujícímu zákonodárnému orgánu umožnit vyřešit v celospolečenském 
zájmu vlastní iniciativou operativně otázky, které by se jinak zdržovaly dlouhými 
meziresortními jednáními. 
Pro zařazení instituce TA v systému státních orgánů do sféry moci zákonodárné 
hovoří i princip, že její výstupy jsou podklady k rozhodování. Vzhledem k tomu, že 
pro rozhodování otázek s největším společenským dopadem je v demokraticky 
organizované státní struktuře příslušný zákonodárný orgán, má tedy svou logiku, aby i 
hlavní analytická kapacita TA fungovala co nejblíže tomuto orgánu. 
Jinak je však z výše uvedeného zřejmé, že otázka „co je lepší, tedy TA ve sféře moci 
zákonodárné nebo výkonné, může mít nějaký smysl pouze v rovině nejobecnějších 
úvah nebo konkrétního rozhodování o vytvoření ústřední instituce pro TA. 
Z přiblížení koncepce „Technology Assessment“ i vylíčení stavu její aplikace snad 
vyplynula řada užitků, které tato koncepce může přinést. Akceptujeme-li tento pohled, 
je zřejmé, že důležitější než odpověď na otázku, kde se má TA především provádět, je 
zařídit, aby se provádělo v co nejširší míře, tj. aby se jeho přístupy aplikovaly při 
rozhodování v co nejvíce záležitostech vědeckotechnického rozvoje. Prakticky tedy 
jde o prosazení zásady rozhodovat o všech záležitostech, splňujících kritéria předmětu 
TA na základě fundovaných podkladů zkoumajících celou škálu možných dopadů a 
předkládajících alternativní možnosti postupu.  
Vzhledem k tomu, že v předchozím textu byly shromážděny především možnosti TA, 
je na místě  upozornit alespoň na několik úskalí. Předem je možné zdůraznit, že 
omezení TA spočívají převážně v úskalích praktické realizace. 
V samotné metodě TA je ústředním problémem skutečnost, že se v ní snoubí snaha po 
objektivitě s rozsáhlým uplatňováním subjektivního činitele. Konkrétně jde zejména o 
naplňování požadavku, aby při práci na projektech TA byl dodržován co nejbližší 
kontakt mezi těmi, kteří budou rozhodovat a zpracovateli rozboru. V rámci celé 
koncepce, vycházející z jejího účelu má tento požadavek svou logiku, zároveň je však 
zdrojem praktických problémů. Logicky je tedy nutno počítat se zabudováním 
určitých kompromisů do stavby výsledných rozborů. V horším případě pak i 
s možností jednostranně nevyvážených výstupů 



6.3.  Závěr 
 
 
V práci zmíněné iniciativy často nenacházejí u úzce specializovaných odborníků vždy 
pochopení a podporu. Rozvinutí iniciativní funkce vědy v uvedeném smyslu proto 
vyžaduje překročení oborové omezenosti, toho, co lze nazvat vědeckým a technickým 
rezoritsmem. Vyžaduje tedy překračování horizontů jednotlivch disciplin, uplatnění 
transdisciplinárního  a interdisciplinároního přístupu, ropracování metodiky takového 
přístupu, syntézu znalostí i hodnot různých oborů, zejména pak přírodovědeckých, 
technických a humanitních oborů. Je třeba rovněž zdůraznit, že převážná většina 
aplikačních a realizačních problémů má komplexní, interdisciplinární charakter a 
nemůže být úspěšně řešena jen z hlediska souboru znalostí poskytovaných jedinou 
disciplinou.  
Kritická, varující, iniciativní a stimulující funkce vědy ovšem neznamená naprosté 
odmítnutí vědy nebo bagatelizaci jejích výsledků. Podobně jako věda nenahrazuje a 
absolutně nemůže nahrazovat sféru morálky, náboženství a celou sféru kultury, 
nemohou ani tyto a jiné sféry nahradit vědu. Občané jistě mají právo mít jiné názory a 
zastávat jiná stanoviska, odlišná od těch, které věda považuje za dostatečně ověřené 
nebo potvrzené. I to, co se jeví jako seriozní badatelská práce, může vést k omylům, 
nedokonalé nebo mylné poznatky musí být nahrazeny dokonalejšími. Vývoj 
vědeckého poznání je vždy provázen procesy falzifikace, je náročným a složitým 
hledáním v bludišti, v němž nejsou vyloučeny slepé uličky, které se však musíme 
snažit všemi možnými prostředky odhalit dříve, než do nich vkročíme. 
Hodnotové klima vědy v posledních desetiletích tedy prošlo jistým vývojem, který lze 
nejstručněji vyjádřít jako vývoj od nekritického obdivu velkých očekávání a takřka 
neomezené glofirikace k vlnám skepsí, kritiky a obav. Současně však vědomí, že tyto 
negativistické, kritické a odmítavé postoje nejsou řešením vážnýh problémů, které 
jsme zdědili a které však stále vznikají, podněcuje úsilí o nové orientace, nové 
výzkumné projekty. Tato nová orientace se však musí opírat o překonání stále 
přežívajícího partikularismu, resortismu a také sobeckosti jednotlivých disciplín, o to, 
co se někdy nazývá syntézou dvou nebo více kultur, o vůli, schopnosti a umění 
vzájemného respektu i vzájemné komunikace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Použitá literatura: 
 
Tondl, Ladislav, Technologické myšlení a usuzování: Kapitoly z filozofie techniky, 
Praha Filosofia 1998  
 
Tondl, Ladislav, Věda, technika a společnost: Soudobé tendence a transformace 
vzájemných vazeb, Filosofia, Praha 1994 
 
Tondl, Ladislav, Hodnocení a hodnoty: Metodologické rozměry hodnocení, Filosofia, 
Praha 1999 
 
Pecháček, Jan, Technology Assessment: soudobá koncepce komplexního posuzování 
budoucích dopadů techniky, ÚVTEI, Praha 1989 
 
Giddens, Anthony, Důsledky modernity, Sociologické nakladatelství, Praha 2003 
 
Müller, Karel, Industriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna, Sociologické 
nakladatelství, Praha 2002 
 
Hetman, Francois, Society and Technology Assessment, OECD, Paříž 1973 
 
Ellul, Jacques, La technique ou l'enjeu du siècle, Armand Colin, Paříž 1954 
 
Gasparski, W., Projektowanie, koncepcyjne przygotowanie dzialan, PWN, Varšava 
1975 
 
Salomon, Jean-Jacques, Technologický úděl, Filosofia, Praha 1997 
 
Mohr, Hans, Technology Assessment in Practice, Techné: Journal of the Society for 
Philosophy and Technology, vol. 4, no. 4, 1999 
 
Brooks, Henry, Technology, Evaluation and Purpose, Cambridge University Press 
1980 
 
Snow, Charles Percy, The Two Cultures: and A Second Look, Londýn 1969   
 
Neef, Andreas; Daheim, Cornelia, Corporate Foresight: The European Experience. 
In: Foresight, Innovation, and Strategy. Toward a Wiser Future. Ed. By Cynthia G. 
Wagner. Bethesda 2005 
 
Bacon, Francis, Nové Organon, Svoboda, Praha 1990 
 
Ladikas, M., Bridges between Science, Society and Policy. Technology Assessment - 
Methods and Impacts, Springer Verlag, Berlin 2004 
 
Liebfeld, Alfred, Henry Ford, 1969 
 
 
 
 



 
Internetové zdroje: 
 
Výzkum a vývoj v ČR – www.vyzkum.cz 
 
Technologické centrum AVČR – www.tc.cz 
 
Asociace výzkumných organizací – www.avo.cz 
 
Institut für Technikfolgen-Abschätzung – www.oeaw.ac.at/ita/ 
 
European Parliamentary Technology Assessment – www.eptanetwork.org 
 
Scientfic Technical Option Assessment – www.europarl.eu/stoa/ 
 
Institute for Prospective Technological Studies, Joint Research Centre – www.jrc.es 
 
Thompson Scientific – http://scientific.thomson.com/index 
 
 
 
 
Použité dokumenty, periodika a prezentace: 
 
Echo, časopis TC AVČR, ročník 2005, 2006, 2007 
 
Ergo, časopis TC AVČR, ročník 2006, 2007 
 
Forum 2/07, časopis Univerzity Karlovy v Praze 
 
Úspěšné transfery technologií, publikace TC AVČR, 2007 
 
van Steenbergen, Bart, Scenarios As a Powerful Tool for Public Policy, prezentováno 
na Prague Workshop on Futures Studies Methodology, 2005 
 
Czech Innovation Relay Centre, publikace Technologického centra AVČR 2007 
 
 


