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Zápis ze 107. jednání Komise pro hodnocení výsledků
které se konalo dne 4. 6. 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. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), prof. MUDr. Josef
Syka, DrSc., Ing. Martin Srholec, Ph.D., prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., prof. RNDr. Tomáš
Opatrný, Dr., RNDr. Miloslav Frýzek, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Karel Vejražka, Ph.D.,
prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Mgr. Markéta Avakian (host)
a Mgr. Ing. Kateřina Miholová, PhD. (tajemnice Komise).
Omluveni: prof. Ing. Michal Hocek CSc. DSc., prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Komise byla usnášeníschopná.
Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány
e-mailem dne 10. 5. 2018.
Projednávané body:
1. Zahájení, schválení návrhu programu

[106-1]

2. Informace z mimořádného zasedání mezinárodní Rady dne 24. 5. 2018

[členové Rady]

3. Informace z 336. zasedání Rady dne 25. 5. 2018

[členové Rady]

4. Rozloučení s odcházejícími členy KHV
5. Implementace Metodiky 2017+

[K. Miholová]

a) Informace o navazujících konferencích Implementace M17+
b) Zveřejnění oborových bibliometrických zpráv
c) Prezentace závěrů oborových bibliometrických analýz a analýz podle skupin oborů
komentáře Odborných panelů
d) Bibliometrické analýzy na úroveň VO
e) Stav hodnocení nebibliometrizovatelných výsledků
prezentace průběžných závěrů
6. Různé
7. Závěr
Ad 1) Zahájení, schválení programu
Jednání zahájil místopředseda minutou ticha za zesnulou prof. Jitku Moravcovou, předsedkyni
Komise. Místopředseda omluvil z jednání nepřítomné členy a konstatoval, že Komise je
usnášeníschopná. Tajemnice seznámila přítomné členy Komise s návrhem programu jednání.
KHV schválila program 107. zasedání a zároveň i zápis ze 106. zasedání.
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Ad 2 - 3) Informace z mimořádného zasedání mezinárodní Rady dne 24. 5. 2018
a z 336. zasedání Rady dne 25. 5. 2018
Na pracovním setkání mezinárodní Rady a členů Rady inovace dne 24. května 2018 bylo
dohodnuto zasazení mezinárodní Rady do struktury Rady; spolupráce mezinárodní Rady
v nastavování vnitřních procesů grantových agentur při sestavování vědecké rady Grantové
agentury ČR; aktivní účast při zavádění nového hodnocení výzkumných organizací (METODIKA
2017+). Další termín jednání s Mezinárodní radou je 29. - 30. listopadu 2018.
V informaci o průběhu 336. zasedání Rady dne 25. 5. 2018 doc. Machan uvedl, že byla podána
pouze ústní informace o průběhu prací pracovní skupiny k velkým výzkumným infrastrukturám.
Ministr školství mládeže a tělovýchovy byl požádán o vypracování a předložení ekonomické
analýzy udržitelnosti a dalšího financování velkých výzkumných infrastruktur společně
se schválenými projekty velkých výzkumných infrastruktur do 30. července 2018
Rada navrhla svému předsedovi jmenovat členem a předsedou Poradního orgánu Rady
pro výzkum, vývoj a inovace pro oblast společenských a humanitních věd prof. Ing. Štěpána
Jurajdu, Ph.D., doplnil zprávu ze zasedání RVVI prof. Jurajda.
Závěr: KHV bere informace na vědomí. Komise vznesla dotaz na RVVI ohledně plánovaného
rozpočtu po roce 2022.
Ad 5) Implementace M17+
a) Informace o navazujících konferencích Implementace M17+
RVVI ve spolupráci s Masarykovou univerzitou zorganizovala navazující konferenci Implementace
Metodiky 2017+ a to v Brně dne 21. 5. 2018. Konference měla široký ohlas a byla hodnocena
kladně. Setkání navázalo na úvodní konference konané v Olomouci a Praze v březnu letošního
roku. Důraz byl tentokrát kladen zejména na detailní představení bibliometrické zprávy
pro výzkumné organizace. Prezentovány jsou i průběžné výstupy hodnocení vybraných výsledků.
Konference stejného obsahu je připravována i ve spolupráci s Akademií věd ČR a to dne 27. 6.
2018. Z důvodu velkého zájmu a kapacity sálu Kanceláře AV ČR bylo naplánováno další setkání
určené především (však nikoli pouze) poskytovatelům a rezortním výzkumným organizacím, které
se uskuteční dne 25. 6. 2018 v budově Ministerstva dopravy. Struktura i obsah setkání bude
shodný pro všechny konference.
Závěr: KHV bere informace na vědomí. Členové Komise budou na konference adresně pozváni.
b) Zveřejnění oborových bibliometrických zpráv
Tajemnice informovala KHV o zveřejnění oborových bibliometrických zpráv i bibliometrických
zpráv za skupiny oborů na základě podkladů z databáze Web of Science i Scopus a to jak článků
v časopisech, tak i článků ve sbornících. Zvlášť jsou publikovány zprávy komentované Odbornými
panely a celkový přehled všech bibliometrických zpráv (tj. i těch nekomentovaných) včetně
podkladů v podobě excelových tabulek.
Tajemnice požádala KHV o následnou spolupráci při dalším komentování, obzvláště prof. Psutku
při komentování problematiky sborníků technických věd.
Prof. Jurajda kladně hodnotí, že jsou veškeré bibliometrické oborové zprávy včetně podkladů
zveřejněny. A dotazuje se na srovnání absolutních počtů výsledků mezi obory.
Závěr: KHV bere informace na vědomí. Oborové bibliometrické analýzy jsou dostupné jako
Aktualita na www.vyzkum.cz s odkazem na stránky IS VaV www.rvvi.cz
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c) Prezentace závěrů oborových bibliometrických analýz a analýz podle skupin oborů
komentáře Odborných panelů
Tajemnice před zasedáním jako podklady k jednání rozeslala členům Komise prezentaci závěrů
oborových bibliometrických analýz a analýz podle skupin oborů tak, jak je prezentována na
konferencích Implementace Metodiky 2017+. Členové KHV zdůraznili nutnost komentáře, který
uvádí prezentovaná data do kontextu celé bibliometrické analýzy. Prof. Jurajda akcentoval
důležitost celkové produkce výzkumných organizací v rámci jednotlivých oborů a doporučil
doplnění prezentace o slide předcházející tabulkám uvádějícím instituce, jejichž účast v horních
kvartilech byla nejčetnější.
Závěr: KHV bere informace na vědomí. Prezentace bude v požadovaném smyslu doplněna.
d) Bibliometrické analýzy na úroveň VO
V rámci hodnocení výzkumných organizací podle M17+ jsou pro každou výzkumnou organizaci
připraveny bibliometrické podklady zpracované na základě materiálu Bibliometrická analýza
pro hodnocení v roce 2017. Hlavním smyslem podkladů je poskytnout pohled na oborovou
strukturu výsledků a jejich rozložení v kvalitativních pásmech daných bibliometrickými ukazateli
vycházejícími z databáze Web of Science. Tajemnice Komisi představila strukturu bibliometrické
zprávy, která byla jednotlivým členům zaslána v předstihu. KHV byla seznámena s podklady
různých typů výzkumných organizací.
T. Opatrný se opět dotázal, jak se výsledky z tohoto hodnocení projeví na financování
výzkumných organizací v roce 2019, aby byl naplněn zákon o podpoře výzkumu s
paragrafem 7 odst. 7, mělo by být jasné, jakým způsobem bude podíl na výši
podpory odpovídat podílu na hodnotě výsledků. Tajemnice připomněla, že předpokladem
Implementace M17+ je fixace institucionální podpory vycházející z M13-16, podle M17+ se mají
v implementačním období přerozdělovat pouze nárůsty těchto prostředků. V tomto smyslu byly
také schváleny fixace pro VO v rámci příloh k vyjednávání o výši SR na další období.
Prof. Jurajda se dotázal na podíl výzkumné organizace na produkci v 1. kvartilu daného oboru.
Tajemnice pana profesora ujistila, že tyto podklady jsou již součástí oborových bibliometrických
zpráv. Prof. Syka vyjádřil spokojenost s výstupem, zdůraznil, že v případě tohoto přístupu není
nutné znát FTE. KHV akcentovala důležitost podrobného a kvalitně zpracovaného popisu
podkladů, který vyloučí/minimalizuje desinterpretace. Do budoucna je žádoucí, aby bylo vše
zveřejňováno spolu s jasným popisem dat a tabulek, jak analýzu číst.
Závěr: KHV požaduje zveřejnění všech bibliometrických zpráv všech výzkumných organizací.
e) Hodnocení nebibliometrizovatelných výsledků
Hodnocení nebibliometrizovatelných výsledků stále pokračuje. Tajemnice seznámila členy KHV
s počty zhodnoceným a dosud nezhodnocených výsledků. Současně klasifikovala důvody, proč
hodnocení některých výsledků není dosud uzavřeno. Problémem je zejména ne/informovanost
odborné veřejnosti s tím související ne/aktivita externích hodnotitelů. Někteří garanti hodnocení
výsledků nepotvrdili. Pracovníci Odboru RVVI se všemi zúčastněními individuálně komunikují a
vynasnaží se průběh hodnocení facilitovat.
KHV se shodla, že je žádoucí v hodnocení pokračovat alespoň do konce června, aby byl uzavřen
maximální počet hodnocení. Tajemnice Komisi upozornila na nutnost update celé aplikace SKVPOPR.
Komise za jeden z prvních kroků optimalizace systému považuje zvýšení pravomocí členů
Odborných panelů (např. zavedení „prvního síta“ - co je a není výsledek hodný hodnocení).
Závěr: KHV bere informace na vědomí. KHV se usnesla, že je nezbytné v hodnocení pokračovat
alespoň do konce června 2018, aby maximální počet hodnocení byl uzavřen.
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Ad 5) Různé
Tajemnice poděkovala členům Komise za jejich celoroční práci na hodnocení VaVaI, zvláště pak
těm členům, kterým končící již druhé funkční období a Komisi opouští.
Příští mimořádné zasedání se bude konat 10. 9. 2018 od 15.00 hod. Místem jednání je zasedací
místnost č. 1 (2. patro), CERGE-EI, Politických vězňů 936/7, Nové Město, 110 00 Praha 1.

V Praze dne 7. 6. 2018

Zapsala: M. Avakian, K. Miholová

