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104
Zápis ze 104. jednání Komise pro hodnocení výsledků
které se konalo dne 5. 3. 2018 od 15.00 hod. v zasedací místnosti č. 1 (2. patro) budovy CERGEEI, Politických vězňů 936/7, Nové Město, 110 00 Praha 1.
Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (předsedkyně), prof. RNDr. Zdeněk
Němeček, DrSc., prof. MUDr. Petr Dvořák, CSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., 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., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Ing.
Stanislav Janovský (host), Mgr. Markéta Avakian (host) a Mgr. Ing. Kateřina Miholová, PhD.
(tajemnice Komise).
Omluveni: prof. Ing. Michal Hocek CSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ing. Martin Srholec, Ph.D.
Komise byla usnášeníschopná.
Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány
e-mailem dne 1. 3. 2018.
Projednávané body:
1. Zahájení, schválení návrhu programu
2. Informace z 333. zasedání RVVI dne 23. 2. 2018
3. Implementace Metodiky 2017+

[předsedkyně]
[ústní informace – předsedkyně]
[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+
4. Informační systém VaVaI

[ústní informace, M. Rychtařík]

5. Různé
6. 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 104. zasedání.
Ad 2) Informace z 333. zasedání Rady dne 23. 3. 2018
V informaci o průběhu 333. zasedání Rady dne 23. 3. 2018 prof. Dvořák uvedl, že zasedání
se zúčastnil i ministr školství, mládeže a tělovýchovy v demisi Plaga. MŠMT vypracovalo finanční
analýzu VaVpI center a jejich udržitelnosti. Premiér v demisi požaduje analýzu výzkumných center
včetně finančních toků a účetních uzávěrek.
Dalším diskutovaným bodem programu byl aplikovaný výzkum a otázka event. dublování
ze strany TAČR a MPO. Bývalá předsedkyně TAČR Rut Bízková se účastnila zasedání Rady
v roli poradkyně premiéra Babiše.
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Prof. Moravcová přítomné informovala o neformální iniciativě oddělení pro vědu českých vysokých
škol, které si klade za cíl spolupráci a výměnu zkušeností s mezinárodními programy (viz
www.pes.cz). Snaha směřuje ke sjednocení pravidel na národní úrovni. Iniciativa je podpořena
autoritou rektorů.
Předmětem jednání RVVI byla dále nepřímá podpora VaVaI, a to daňové odpisy na základě
investic do výzkumu. Diskutován je rakouský model, přičemž kontrolní funkci by převzal TAČR.
Členové KHV byli informováni o potřebě aktualizovat statut KHV.
336. zasedání RVVI proběhne dne 27. dubna 2018.
Závěr: KHV bere informaci na vědomí.
Ad 3) Implementace Metodiky 17+
3a) KHV byla dr. Miholovou informována o aktuálním postupu hodnocení dle Metodiky 17+
(výsledky uplatněné v roce 2016). Tajemnice shrnula práci Odborných panelů, komentování
bibliometrických analýz Odbornými panely. Ukázky komentářů byly diskutovány. Členové KHV
žádají, aby jim okomentované zprávy byly rozesílány.
T. Opatrný upozornil, že zvláště ve fyzice mohou být bibliometrické analýzy zkreslené tím, že se
nebere v potaz podíl daného pracoviště na výsledku vzniklém ve spolupráci více pracovišť.
Projeví se to zejména při účasti v mezinárodních kolaboracích (např. při CERN), kde vzniká velké
množství publikací s tisíci spoluautory. V takovém případě pracoviště zapojené do takovéto
kolaborace, byť s marginálním příspěvkem, může vycházet výrazně lépe, než pracoviště s
vlastním originálním výzkumem. Pokud by se takovéto bibliometrické výstupy měly stát
podkladem pro financování, mohlo by to vést k nechtěným stimulům. T. Opatrný by proto
považoval
za
vhodné,
aby
bibliometrické
analýzy
odrážely
podíly
pracovišť
na jednotlivých výsledcích.
Na připravovaných konferencích v Praze a Olomouci bude přístup k vytváření bibliometrické
zprávy vysvětlen zástupcům výzkumných organizací. Konferencí se účastní jak pracovníci
oddělení hodnocení výzkumných organizací, tak představitelé RVVI (prof. Dvořák, doc.
Konvalinka, dr. Baran) včetně prof. Moravcové. O konference je podle počtu předběžně
přihlášených zájemců o účast velký zájem.
Členové KHV dále debatovali problematiku FTE, možných přístupů a užitečnosti využití FTE jako
vhodného referenčním ukazatelem, ke kterému je možné hodnocení podle M17+ vztáhnout.
V diskusi včetně následné mailové korespodence členové KHV upozornili na různé problémy,
které by tento přístup mohly provázet.
Komise postrádá informace o smluvním výzkumu. Metodiku sběru dat o smluvním výzkumu je
třeba definovat.
3b) Hodnocení nebibliometrizovatelných výsledků probíhá v aplikaci SKV-POPR, která byla prof.
Opatrným a prof. Psutkou pozitivně ohodnocena jako uživatelsky přívětivá. KHV požaduje, aby
v aplikaci byl pro členy Odborných panelů přidán sloupec, zda hodnotitel již nějaký výsledek
ohodnotil. Změny aplikace ve větším měřítku ale bude možné provádět až po skončení prvního
kola hodnocení, kdy bude systém optimalizován na základě závěrečných zpráv OP a na základě
zkušeností s 1. kolem hodnocení podle M17+. Prof. Moravcové, z titulu funkce předsedkyně
Odborného orgánu hodnotitelů (rozhodnutí 333. Rady) bude zřízen do aplikace SKV přístup pro
úroveň přístupů předsedů všech OP.
3c) O otázkách dopracování Metodiky 17+ do podoby požadovaného detailu pro kompletní
hodnocení pro úroveň segmentu vysokých škol informoval KHV prof. Dvořák. Česká konference
rektorů na úkolu intenzivně pracuje, příprava prochází dynamickým vývojem. Modul 1 a 2 na
národní úrovni by podle postoje ČKR měly být shodné pro celý systém.
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T. Opatrný se zastal přístupu k hodnocení, který zpracovává prof. Málek s tím, že výsledkem
hodnocení organizace je číslo. Podle jeho názoru to odpovídá stávajícímu zákonu, kde v § 7 odst.
7, kde se mluví o podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v
uplynulých 5 letech podle hodnocení prováděného každoročně RVVI, tím, že podílem se rozumí
číslo, které má čitatele a jmenovatele.
Usnesení: KHV bere na vědomí ústní informaci o průběhu Implementace Metodiky 2017+.
Ad 4) Informační systém VaVaI
Zástupce Oddělení informačních systémů Ing. Janovský (zástupce Ing. Rychtaříka) Komisi
představil nové funkcionality v IS VaVaI a informoval o dalším postupu a plánované aktualizaci. IS
VaVaI je optimalizován v reakci na požadavek KHV na zřízení metaanalytického nástroje,
nadstavbu informačního systému, který by také uživatelsky přívětivou formou umožnil další práci
s daty v systému.
Diskutována byla potřeba dopracování anglické mutace systému.
Ad 5) Různé
Předsedkyně poděkovala všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání.
Příští řádné 105. jednání Komise se uskuteční dne 9. 4. 2018 od 15h v zasedací místnosti č. 1
ve 2. patře budovy NHÚ (CERGE-EI), Politických vězňů 7, Praha 1.
V Praze dne 3. 4. 2018

Zapsala: M. Avakian, K. Miholová

Schválila: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.

