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Abstrakt

Federace Evropských národních statistických spoleèností (FENStatS),
jejím¾ èlenem je i na¹e spoleènost, vyvinula nové úsilí s cílem zlep¹it
podmínky �nancování statistického výzkumu ze strany Evropské rady.
Korespondence mezi prezidentem FENStatS a pøedsedou ERC dává
nadìji na zlep¹ení mo¾ností �nancování ze strany ERC.

The FENStatS has made a new e�ort to improve the funding conditions
for statistical research by the European Council. The correspondence
between the President of FENStatS and the Chair of ERC gives good
hope for improvements of funding opportunities by ERC.

Hlavní úlohu ve �nancování výzkumných projektù v rámci Evropské unie
hraje Evropská rada pro výzkum (ERC). Je to evropská grantová agentura,
která pro plánování a hodnocení návrhù výzkumných grantù pou¾ívá { stejnì
jako napøíklad na¹e Grantová agentura { tzv. panely. ERC pou¾ívá systém
25 panelù, které by mìly pokrývat v¹echny oblasti vìdy, in¾enýrství a vzdìlá-
vání, rozdìlené do tøech skupin: sociální a humanitní vìdy (6 panelù, SH1 {
SH6), fyzikální vìdy a in¾enýrství (10 panelù, PE1 { PE10) a pøírodní vìdy
(9 panelù, LS1 { LS9). Ka¾dý z tìchto panelù pokrývá nìkolik oblastí vìdy
a výzkumu, oznaèené tzv. deskriptory. Tento systém se neustále obnovuje a
upravuje. Poslední verze systému deskriptorù ERC je z roku 2020 [1]. Oblast
pravdìpodobnosti a statistiky je v ní pokryta v panelu PE1 dvìma deskrip-
tory: PE1 13 (Probability) a PE1 14 (Statistics). 1

Federace Evropských národních statistických spoleèností (FENStatS), je-
jím¾ èlenem je i na¹e spoleènost, vyvinula nové úsilí s cílem zlep¹it podmínky
�nancování statistického výzkumu ze strany Evropské rady. Korespondence
mezi prezidentem FENStatS a pøedsedou ERC dává nadìji na zlep¹ení mo¾-
ností �nancování ze strany ERC. Prezident FENStatS Walter Radermacher
rozeslal 19. února na adresy národních statistických spoleèností následující
dopis:

1To je ponìkud lep¹í situace ne¾ v GAÈR, kde jsou oba tyto obory pokryty jediným
¹irokým hodnotícím panelem P201 Matematika a informatika.
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Vá¾ení èlenové FENStatS, milí kolegové,

Na na¹em Valném shromá¾dìní loni v záøí jsem vás informoval, ¾e jsem

vynalo¾il nové úsilí na zlep¹ení podmínek �nancování statistického výzkumu

ze strany Evropské rady pro výzkum. Ve svém dopise pøedsedovi ERC, profe-

sorovi Jean-Pierre Bourgignonovi, ze dne 3. záøí 2020, jsem poukázal na to,

¾e pandemická krize znovu zdùraznila význam statistiky a statistického vý-

zkumu pro moderní spoleènosti:
”
Uprostøed krize obrovských rozmìrù jsme

velmi naléhavì potøebovali vysoce kvalitní statistiku, ale namísto toho nám
hrozí, ¾e se utopíme v oceánu dat. To je velmi pozoruhodné, proto¾e ¾ijeme
v dobì, kdy jsou data pova¾ována za novou ropu, která by mìla generovat
pokrok a prosperitu. Co pøesnì chybí ve výzkumu a tvorbì statistik, abychom
se dostali z této paradoxní pozice, to vy¾aduje dal¹í ¹etøení.\

Profesor Bourgignon reagoval na iniciativu FENStatS následujícími slovy:

”
Pøednesl jsem . . . va¹i zále¾itost vìdecké radì na na¹em nedávném øíjnovém

zasedání a do¹lo k jednomyslné shodì na dùle¾itosti vysoce kvalitní statis-
tiky a na naléhavé potøebì vyvinout novou metodiku, která by umo¾òovala
interpretaci rostoucího mno¾ství dostupných dat.\ Za úèelem øe¹ení potøeby

lep¹ího �nancování statistického výzkumu
”
Vìdecká rada výjimeènì pøijala

úpravu deskriptorù PE1 vytvoøením nového deskriptoru (PE1 15) tak, aby
konkrétnì pokrýval `Obecnou statistickou metodiku a modelování' 2. Pøed-
chozí statistický deskriptor byl pøejmenován na `Matematická statistika' 3.
Tyto zmìny vstoupí v platnost od prvních výzev v rámci programu Horizont
Evropa 4, které budou zahájeny v roce 2021.\

Díky tìmto zmìnám se otevøely do budoucna dveøe pro �nancování statis-

tického výzkumu. Nyní je dùle¾ité, abychom této pøíle¾itosti aktivnì vyu¾ili.

Jako prezident FENStatS proto vyzývám v¹echny kolegy ze v¹ech èlenských

spoleèností, aby se seznámili se strukturami ERC a aktivnì vyu¾ívali tyto

nové pøíle¾itosti, které se nám nabízejí.

Byl bych velmi rád, kdyby tato výzva padla na úrodnou pùdu a silnì vzrostl

poèet výzkumných návrhù a zastoupení statistikù ve výbìrových komisích.

Poèítám také se zpìtnou vazbou k národní statistické spoleènosti nebo pøímo

k FENStatS v pøípadì potí¾í nebo pøeká¾ek. V tomto smyslu bych chtìl po¾á-

dat národní statistické spoleènosti organizované ve FENStatS o pøedání mé

zprávy jejich èlenùm.

S pozdravem

Walter J. Radermacher, Ph.D.

2PE1 15 Generic statistical methodology and modelling
3PE1 14 Mathematical statistics
4Horizon Europe
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Je stále více zøejmé, ¾e bez podpory Evropských grantù se do budoucna
neobejdeme. Proto bychom se mìli sna¾it tuto pøíle¾itost maximálnì vyu¾ít.
Je toti¾ nebezpeèí, ¾e pokud nebude o tyto oblasti dostateèný zájem, ERC
v budoucnu tyto deskriptory opìt zru¹í.
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