Protokol z jednání poradního orgánu Ministerstva kultury – Rady ministra kultury pro
výzkum k průběžnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné
organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2020
Datum konání: 8. února 2021
Místo konání - vzhledem k opatřením vyhlášeným ke koronavirové pandemii proběhlo zasedání
videokonferenčně.
Účastníci jednání - prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc. (předseda), Ing. Karol. Bayer, RNDr. Marek
Blažka, PhDr. Pavel Douša, Ing. arch. Naděžda Goryczková, PhDr. Miloš Hořejš Ph.D., prof.
PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., doc. MgA. Blanka Chládková, doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.,
PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová, Mgr. Ilja Kocian, doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., doc. PhDr.
Lydia Petráňová, CSc., Mgr. Blanka Skučková, Mgr. Silvie Stanická, Ph.D., prof. Ing. Pavel
Šimek, Ph.D.
Omluveni - Mgr. Vladan Krumpl, prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., doc. PhDr. Pavel Vařeka,
Ph.D., Ing. Martina Dvořáková (tajemnice)
1. Název výzkumné organizace

Institut umění – Divadelní ústav (IDÚ)
Roční periodické (průběžné) hodnocení koncepce
2. Souhrnné zhodnocení aplikačních výsledků koncepce za rok 2020 třemi zpravodaji
Stručné zhodnocení porovnání plánovaných výsledků a uplatněných aplikačních výsledků (zejm. na základě
příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Aplikační
výsledky (vč. specializované veřejné databáze „S“) jsou v koncepci klíčovými („hlavními“) výsledky:



NmetS (popř. NmetC), Npam, Nmap - metodika certifikovaná kompetenčně příslušným orgánem státní správy
(popř. oprávněným orgánem), památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem,










Ekrit – výstava s kritickým katalogem, který je uplatněn jako kniha (druh „B“)
R - software,
S – specializovaná veřejná databáze,
Zpolop, Ztech – poloprovoz, ověřená technologie,
Gprotot, Gfunk - prototyp, funkční vzorek,
P – patent,
Fuzit, Fprum - užitný vzor, průmyslový vzor,

Hneleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů
nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele,
Zpravodajové tedy zde uvedou plánované hlavní výsledky v daném roce; konstatují, zda byly uplatněny (např.
2x NmetS – byly plánovány a uplatněny) a pokud nebyly uplatněny, zhodnotí i důvody pro jejich neuplatnění
podle přílohy č. 1 protokolu (např. 2x R – s důvody neuplatnění souhlasíme) nebo uvedou své výhrady.

V r. 2020 nebyl plánován žádný aplikační výsledek. V příloze č. 1c byly uplatněny 2x A,
které nejsou sledovanými výsledky koncepce.
Neuplatněný aplikační výsledek z r. 2019 1x Ekrit (oblast 1. Teatrologie) nebyl
uplatněn ani v r. 2020.
V příloze 1c byly uplatněny výsledky dosažené bez podpory SR VaVaI (viz bod č. 8

Protokolu) – 2x A, 5x M a 6x W.

3. Souhrnné zhodnocení publikačních výsledků koncepce za rok 2020 třemi zpravodaji
Stručné zhodnocení porovnání plánovaných výsledků a uplatněných publikačních výsledků (zejm. na
základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků.
Publikační výsledky jsou v koncepci jen tyto druhy výsledků:
J - článek v recenzovaném časopise (Jimp – článek v impaktovaném časopise, Jsc – článek v časopise databáze
SCOPUS, Jneimp – článek v časopise databáze ERIH, Jrec – článek v recenzovaném českém časopise)
B – odborná kniha
C - kapitola v odborné knize
Forma hodnocení je stejná, jako u aplikačních výsledků.
Ostatní výsledky druhu D, W, M, V, E (bez kritického katalogu) a O nejsou hodnocenými výsledky plnění
koncepce a RMKPV je bere jen na vědomí. Stejně tak RMKPV nehodnotí výsledky dosažené bez
podpory SR VaVaI a jen je bere na vědomí.

V oblasti 1. Teatrologie byly v r. 2020 plánovány a uplatněny 4x JSC, dále byly
uplatněny 3x JSC, neuplatněné z r. 2019. Dále byla uplatněna neplánovaná 1x B
Neuplatněná zůstává 1xB (Divadlo a svoboda) z r. 2019. V oblasti 2. Kulturní politika
byla z plánovaných 3x B uplatněna 1x B; 2x B zůstávají neuplatněné. Neuplatněná
zůstává 1x B (Lidový tanec) z r. 2019. Důvody neuplatnění výsledků jsou konkrétně
uvedeny v příloze č. 1b), ve většině případů souvisí s omezujícími opatřeními
v souvislosti s pandemií COVID a budou uplatněny v r. 2021.
V r. 2020 byly uplatněny i výsledky IP DKRVO z r. 2018 (před schválením Koncepce) –
3x JSC.
V příloze 1c byly uplatněny výsledky dosažené bez podpory SR VaVaI (viz bod č. 8
Protokolu) – 3x Jost, 2x Jsc, 3x C, 3x D.
4. Souhrnné zhodnocení plnění koncepce za r. 2020 třemi zpravodaji (zejm. na základě
Průběžné zprávy, koncepce a jejího vstupního hodnocení) – hodnotí se podle kapitol Průběžné zprávy zejména
hodnocení pokroku při plnění koncepce (vč. toho, jak je reflektováno vstupní hodnocení) a přínos změn
koncepce pro plnění jejích cílů. Nezbytné je zde uvést konkrétní hodnocení a výhrady k plnění koncepce
podle kritérií č. 2 a 3. bodu 5. (tj. 2. plnění koncepce, jejích cílů a provedené změny včetně odborných
připomínek k nim a 3. plnění koncepce reagující na vstupní hodnocení koncepce, zejm. na slabší stránky
schválené koncepce).

IDU předkládá podrobnou periodickou zprávu, která odpovědně reaguje na vstupní
hodnocení a věnuje pozornost všem bodům průběžné zprávy. V reakci na omezení
způsobené pandemií Covid - 19 se IDU zaměřil na elektronizaci služeb a on-line
propagaci aktivit a výsledků. Mj. realizoval on-line významnou výstava Josef Svoboda
100, konferenci Střed zájmu: Kultura v nové realitě, řadu workshopů a přednášek. Pro
společenskou relevanci poskytovaných dat a záznamů usiluje kromě zpřístupněné
Virtuální studovny o propojení databází IDU s Wikidaty, včetně například České
divadelní encyklopedie, základní publikační platformy výsledků výzkumu realizovaného
v souladu s koncepcí výzkumné činnosti na roky 2019–2023.
Přes pandemickou situaci byly kontrolované cíle plánované pro rok 2020 většinou
naplňovány (zpráva opět podrobně prezentuje veškeré souvislosti, aktivity a
zdůvodnění):
Oblast 1 – Teatrologie: Byly dokončeny projekty Cesta k divadlu (NAKI), Divadelní
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režisér Alfréd Radok (GAČR). Významným, byť z hlediska hodnocení výsledků
nehodnoceným výsledkem, je obsahový rozvoj České divadelní encyklopedie.
Hodnocením uplatněných výsledků se zabývají body 2 a 3 hodnocení, konstatujeme, že
kontrolované cíle byly dosaženy.
Oblast 2 – Kulturní politika: IDU oproti koncepci reagoval akčním výzkumem
Mapování dopadů koronaviru na sektor kultury. Mapování bylo realizováno ve
spolupráci se dvěma akademickými pracovišti (DAMU a VŠE), viz
https://www.idu.cz/covid; následně se akční výzkum v říjnu posunul do projektu
Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace (TAČR ÉTA,
20 – 22), v tomto projektu bude IDU jako člen konsorcia realizovat své výzkumné téma
této oblasti Status umělce.
Právě z potřeb akčního výzkumu (výsledky první fáze byly okamžitě aplikovány
veřejnou správou pro záchranné balíčky) došlo ke zpomalení realizace aktivit
směřujících k cílům plánovaných koncepcí, tj. k přesunu uplatnění některých výsledků
na další období (viz opět body 2 a 3 hodnocení).
Institucionální podporu na rozvoj VO využívá IDU v souladu s koncepcí na personální
rozvoj vědecké a výzkumné činnosti (platy zaměstnanců a OON). IDU reaguje
v průběžné zprávě explicitně na průběžné hodnocení aktualizace koncepce, stejně
tak jako na periodická hodnocení. Mj. rozšířením výzkumných aktivit do projektového
financování – již zmíněný projekt Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady
jako výzva pro inovace (TAČR ÉTA, 2020-22. Průběžná zpráva na základě předchozího
hodnocení ve větší míře zapracovává projekty mezinárodní výzkumné spolupráce, které
mají v evropském kontextu zásadní teatrologický a uměnovědný význam. Např.
výzkumné projekty a výstupy zastřešené Pražským Quadriennale, mezinárodní
výzkumný projekt Canon of Technical Theatre History, mezinárodní projekt LODEPA
((Linked Open Data for Performing Arts) a mnoho dalších. Je jisté, že bez předchozí
podpory DKRVO by IDU nemohl vstupovat do těchto mezinárodních aktivit – za rok
2020 vidíme nárůst uplatněných výsledků mimo podporu SR VaVaI, stejně tak jako
posun v přehledu zajištění zdroj pro rozvoj výzkumu, kde byly mezinárodní projekty
zapracovány. Je na další zvážení, jak aktivity a výsledky proměnit v další hodnocené
výsledky - i nad rámec nových neplánovaných výsledků M a W (například metodiky
v souvislosti s projektem Canon of Technical Theatre History či s projektem spolupráce
s Wikidaty apod.). V reakci na hodnocení je také redefinována a zpřesněna vize
výzkumné organizace pro obě oblasti výzkumu, bude velmi vhodné tuto vizi přenést do
další aktualizace koncepce DKRVO. Stejně tak doporučujeme pracovat v cyklu plán –
hodnocení s bohatými mezinárodními aktivitami a projekty IDU včetně pojmenování
návazností na oblasti výzkumu (včetně kontrolovaných cílů).
Silnou stránkou IDU je již uvedené zpřístupňování dat a informací nejen
z realizovaných VaV aktivit, stejně tak jako široké popularizační aktivity v on-line
prostředí (podcasty, online debaty, přednášky a konference).
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Závěry jednání RMKPV
5. Souhrnné zhodnocení plnění koncepce jako celku RMKPV
Hodnotící stupnice pro hodnocení plnění koncepce (hodnotí se plnění koncepce, tj. u průměrná koncepce
hodnocená při vstupním hodnocení stupněm C může mít plnění hodnoceno B a naopak). S výjimkou zvláštních
a konkrétně odůvodněných případů by se průběžné hodnocení nemělo lišit od vstupního o více než jeden stupeň
nahoru či dolů. Pro každý stupeň jsou uvedena tři kritéria, podle nichž je plnění koncepce hodnoceno:
1. plnění plánovaných výsledků, zejm. aplikačních výsledků,
2. plnění koncepce, jejích cílů a provedené změny včetně odborných připomínek k nim,
3. plnění koncepce reagující na vstupní hodnocení koncepce, zejm. na slabší stránky schválené koncepce.

A – vynikající plnění koncepce: plánované výsledky byly překročeny, bez výhrad včetně odborných
k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a
zejm. u slabších stránek dosáhla výrazného pokroku (podle v bodů 2 - 4 v odůvodnění
usnesení RMKPV uvést konkrétní stručné souhrnné zhodnocení podle všech tří kritérií.
B – velmi dobré plnění koncepce: plánované cíle a výsledky byly splněny, bez výhrad včetně
odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní
hodnocení a u slabších stránek dosáhla alespoň částečného pokroku - podle v bodů 2 - 4
v odůvodnění usnesení RMKPV uvést konkrétní stručné souhrnné zhodnocení podle všech
tří kritérií.
C – průměrné plnění koncepce: plánované výsledky byly většinou splněny a nesplněné jsou věcné
odůvodněny, jsou dílčí výhrady včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným
změnám, VO jen omezeně reagovala na vstupní hodnocení - podle bodů 2 - 4 v odůvodnění
usnesení RMKPV uvést konkrétní stručné souhrnné hodnocení podle všech tří kritérií.
D – podprůměrné plnění koncepce, plánované výsledky byly částečně splněny a/nebo k odůvodnění
nesplněných cílů a/nebo výsledků jsou výhrady, popř. jsou i další výhrady k plnění koncepce,
VO prakticky nereagovala na vstupní hodnocení - podle v bodů 2 - 4 v odůvodnění usnesení
RMKPV uvést konkrétní stručné souhrnné hodnocení podle všech tří kritérií.
E – neplnění koncepce: plánované výsledky nebyly splněny a/nebo k odůvodnění nesplněných cílů
a/nebo výsledků jsou vážné výhrady, popř. jsou i další vážné výhrady k plnění koncepce, VO
vůbec nereagovala na vstupní hodnocení - podle v bodů 2 - 4 v odůvodnění usnesení RMKPV
uvést konkrétní stručné souhrnné hodnocení podle všech tří kritérií.

Usnesení RMKPV1
RMKPV na základě provedeného odborného posouzení Průběžné zprávy o plnění
dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2020
a jejího projednání schvaluje plnění koncepce v roce 2020 a hodnotí ho stupněm
B
Odůvodnění
IDU přes okolnosti spojené s pandemií Covid-19 plnil své kontrolované cíle dané
koncepcí. Tři výsledky plánované pro rok 2019 nebyly realizovány ani v roce 2020,
dva výsledky pro rok 2020 se odkládají do dalšího období, což VO v podrobné zprávě
zdůvodňuje. Na druhou stranu byla uplatněna řada neplánovaných aplikačních i
publikačních výsledků mimo podporu SR VaVaI. V periodické zprávě VO velmi
dobře a obsažně reaguje na výhrady a komentáře z přechozích hodnocení. Jde
zejména o přehled zapojení IDU do mezinárodních výzkumných projektů, které je
z pohledu malé VO organizace velmi bohaté, navazuje na výzkumné oblasti a souvisí
1

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“ a „nedoporučuje“.

4

s kontinuální investicí IP DKRVO. IDU dále dopracoval vize pro oblasti výzkumu,
které dále umožňují propojovat cíle mezinárodního výzkumu s kontrolovatelnými cíli
(IP DKRVO). V neposlední řadě IDU i přes své omezené personální možnosti využívá
příležitosti pro projektové financování výzkumné činnosti. Plnění koncepce IDU na
léta 2019 – 2023 je v kontextu malé výzkumné organizace hodnoceno jako velmi
dobré.
a současně doporučuje MK poskytnout podporu hodnocené koncepci v následném roce.
6. Schválené uplatněné výsledky za rok 2020
RMKPV schvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2020, které jsou uvedeny
v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto protokolu (s výjimkou těch, které nebyly
schváleny a které jsou barevně zvýrazněny), a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.
7. RMKPV neschvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2020, které jsou
uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto protokolu a které jsou barevně
zvýrazněny, a nedoporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.
Žádné nebyly.
8. RMKPV bere na vědomí neuplatněné výsledky koncepce za rok 2020 (plánované
výsledky, které nebyly uplatněny v r. 2020) a důvod jejich neuplatnění, které jsou
uvedeny v příloze č. 1b. RMKPV dále bere na vědomí dosažené uplatněné výsledky bez
podpory ze SR VaVaI, které jsou uvedeny v příloze č. 1c, jenž je nedílnou součástí tohoto
protokolu a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.
9. Hlasování RMKPV
Z 19 členů RMKPV bylo přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se hlasování 0.
V Praze dne 8. února 2021
Prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc.
předseda RMKPV
Přílohy:
1) Příloha č. 1 Protokolu - schválené a neschválené výsledky koncepce za r. 2020
(s barevným zvýrazněním neschválených výsledků)
2) Průběžná zpráva o plnění koncepce za r. 2020
3) Souhrn plnění kontrolovatelných cílů a plánovaných výsledků koncepce v r. 2020
(tabulky v kapitole 3.3 Průběžné zprávy o plnění koncepce za r. 2020)
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