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Zápis ze 103. jednání Komise pro hodnocení výsledků
které se konalo dne 12. 2. 2018 od 15.00 hod. v zasedací místnosti č. 1 (2. patro) budovy
CERGE-EI, Politických vězňů 936/7, Nové Město, 110 00 Praha 1.
Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (předsedkyně), prof. PhDr. Pavel
Janoušek, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Karel Vejražka,
Ph.D., CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., Ing. Martin Srholec, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav
Machan, CSc,, Ing. Miroslav Rychtařík (host), Mgr. Markéta Avakian (host) a Mgr. Ing. Kateřina
Miholová, PhD. (tajemnice Komise).
Omluveni: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., prof. Ing. Michal Hocek CSc., prof. RNDr. Zdeněk
Němeček, DrSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
Komise byla usnášeníschopná.
Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány
e-mailem dne 9. 2. 2018.
Projednávané body:
1. Zahájení, schválení návrhu programu

[předsedkyně]

2. Informace z pracovního setkání a 332. zasedání RVVI dne 2. 2. 2018
[ústní informace – předsedkyně]
3. Doplnění členů KHV v souladu se Statutem KHV
4. Implementace Metodiky 2017+

[předsedkyně, tajemnice]
[ústní informace – K. Miholová]

a. Bibliometrické analýzy WOS podle oborů a skupin oborů
b. Hodnocení nebibliometrizovatelných výsledků
c. Dopracování hodnocení v segmentu vysokých škol podle Metodiky 2017+
5. Informační systém VaVaI

[ústní informace, M. Rychtařík]

6. Různé
7. Usnesení, závěr
Ad 1) Zahájení, schválení programu
Jednání zahájila předsedkyně, omluvila z jednání nepřítomné členy a konstatovala, že Komise je
usnášeníschopná. Tajemnice seznámila přítomné členy Komise s návrhem programu jednání.
KHV schválila program 103. zasedání.
Ad 2) Informace z 332. zasedání Rady dne 2. 2. 2018
V informaci o průběhu 332. zasedání Rady dne 2. 2. 2018 prof. Moravcová uvedla, že v reakci na
odvolání dr. Markse byl novým místopředsedou RVVI jmenován doc. Havlíček a Rada byla
doplněna o staronového člena prof. Maříka.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Zpravodajem pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a
inovace na rok 2019 s výhledem na léta 2020 a 2021 se stal doc. Havlíček. Na 332. zasedání
RVVI byl pozván i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Plaga, a to ve věci financování velkých
infrastruktur. Pro příští zasedání dostal za úkol připravit analýzu financování (viz výkaz zisků a
ztrát), strategických plánů a naplňování národních strategií.
V souvislosti s definovanými priority VaVaI pro nadcházející období (viz minulé zasedání, priorita
zabezpečení lidských zdrojů) byl rolí zpravodaje pro podporu excelentních vědců bez ohledu na
věk pověřen prof. Jungwirth.
Další definovanou prioritou je hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové
podpory (vč. M17+), kde je zodpovědnou osobou prof. Moravcová a prof. Dvořák. Pozornost je
třeba soustředit na hodnocení programů účelové podpory. Prof. Jurajda upozorňuje na roli KHV
jako možného bodu stýkání mezi RVVI a rezorty, které by měly dodat koncepce, analýzy,
harmonogramy, interní hodnocení atd.
Ad 3) Doplnění členů KHV v souladu se Statutem KHV
Předsedkyně upozornila KHV na konec funkčních období některých členů KHV (prof. Hocek, prof.
Psutka, prof. Opatrný). Dr. Frýzek má statut stálého hosta. Tajemnice by navrhovala strukturovat
odborníky KHV podle oborů FORD (viz klasifikace OECD), mj. vzhledem k přechodu kvalifikace
výsledků k této klasifikaci. Dr. Srholec připomněl, že je třeba vybírat zástupce také s ohledem na
orientaci v hodnocení programů účelové podpory. Předsedkyně po prostudování stávajícího
Statutu a Jednacího řádu KHV zjistila, že členové RVVI by neměli být zároveň i členy KHV,
navrhla připravit aktualizaci dokumentů.
Ad 4) Implementace Metodiky 17+
KHV byla dr. Miholovou informována o aktuálním postupu hodnocení dle Metodiky 17+ za rok
2016. Rada na 332. zasedání schválila poradní orgán Odborný orgán hodnotitelů (dále „OOH“)
vytvořený ad hoc pro dobu vlastní realizace hodnocení v prvním roce implementace hodnocení
podle M17+ (tj. cca šesti týdnů) a to podle § 35 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).
Předsedkyní Odborného orgánu hodnotitelů byla jmenována prof. Moravcová.
Náklady na činnost Odborného orgánu hodnotitelů, včetně odměn jejich členů, jsou hrazeny z
výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České
republiky. Členům Odborného orgánu hodnotitelů náleží za výkon této funkce odměna podle § 35
odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z
veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací), jejíž výši na základě návrhů předsedů Odborných panelů
stanoví předseda Rady. Před ukončením hodnocení se může člen Odborného orgánu hodnotitelů
své odměny vzdát. Rozpočtované náklady: 1000 - 1500 Kč/posudek tj. celkem cca 6 mil. Kč.
Prostředky jsou k dispozici, Radě byly za tímto účelem přiděleny. Rada schválila Statut a Jednací
řád Odborného orgánu hodnotitelů a Databáze hodnotitelů. Obsah Databáze hodnotitelů bude
nadále k dispozici pouze na interním úložišti, vzhledem k požadavku na důslednou anonymizaci
vyžádaných posudků.
Na zasedání RVVI byla vznesena myšlenka na vědeckou/kontrolní radu zastřešující hodnocení
výzkumných organizací a pozici KHV jako jakési steering committee.
Tajemnice dále informovala o stavu přípravy bibliometrických analýz – analýzy za WoS byly
představeny členům KHV, analýzy za Scopus jsou ve fázi finalizace a distribuce členům
Odborných panelů.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Hodnocení nebibliometrizovatelných výsledků bylo spuštěno přes aplikaci SKV-POPR. Rada
ustavila OOH.
K otázkám dopracování Metodiky 17+ do podoby požadovaného detailu pro kompletní hodnocení
pro úroveň segmentu vysokých škol budou svolávána jednání s MŠMT, resp. ČKR, na kterých
budou vyjasněny další kroky.
Usnesení: KHV bere na vědomí ústní informaci o průběhu Implementace Metodiky 2017+.
Ad 4) Informační systém VaVaI
Ing. Rychtařík Komisi informoval o aktualizaci IS VaVaI v souvislosti s implementací vládou
schválené Koncepce IS VAV, a to podle požadavků na update do roku 2020. Změny byly
provedeny též s ohledem na potřeby Metodiky 17+ a zavedení aktualizovaných definic druhů
výsledků s platností od 1.1.2018.
Komise vznesla požadavek na zřízení metaanalytického nástroje, nadstavbu informačního
systému, který by také uživatelsky přívětivou formou umožnil další práci s daty v systému.
Ad 6) Různé
Předsedkyně poděkovala všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání.
Příští řádné 104. jednání Komise se uskuteční dne 5. 3. 2018 od 15h v zasedací místnosti č. 1
ve 2. patře budovy NHÚ (CERGE-EI), Politických vězňů 7, Praha 1.
V Praze dne 26. 2. 2018

Zapsala: M. Avakian, K. Miholová

Schválila: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.

