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Zápis ze 108. jednání Komise pro hodnocení výsledků
které se konalo dne 1. 10. 2018 od 13.00 hod. v budově CERGE-EI, Politických vězňů 936/7,
Nové Město, 110 00 Praha 1.
Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (předseda), prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.,
prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.,
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., Ing. Martin Srholec, Ph.D.,
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. Ing. Michael Šebek, CSc.,
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D., Ing. Karel Vejražka, Ph.D.,
Mgr. Markéta Avakian (host), Ing. Přemysl Filip (host), Ing. Jan Marek, CSc. (host), Ing. Miroslav
Rychtařík (host) a Mgr. Ing. Kateřina Miholová, PhD. (tajemnice Komise).
Omluveni: RNDr. Miloslav Frýzek, prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., Dr.
Komise byla usnášeníschopná.
Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozesílány
e-mailem průběžně.
Projednávané body:
1. Zahájení, schválení návrhu programu

[108 -1]

2. Informace z mimořádného zasedání Rady dne 7. 9. 2018

[členové Rady]

3. Informace z 338. zasedání Rady dne 25. 5. 2018

[členové

4. Implementace Metodiky 2017+

Rady]

[P. Dvořák, K. Miholová]

a) Kompletní hodnocení podle M17+ pro úroveň VŠ
b) Informace o navazujících Konferencích Implementace M17+
c) Převodník FORD/SCOPUS
d) Bibliometrické analýzy na úroveň organizačních jednotek VO
e) Hodnocení vybraných výsledků doplněné o anonymizovaná odůvodnění
f) Postup hodnocení v roce 2018, členství v Odborných panelech pro H18, guidelines
pro hodnotitele, příklady dobré a špatné praxe
5. Hodnocení programů účelové podpory
6. Informační systém VaVaI
7. Různé
8. Závěr

[J. Marek, P. Filip]
[M. Rychtařík]
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Ad 1) Zahájení, schválení programu
Předseda zahájil jednání, omluvil z jednání nepřítomné členy a konstatoval, že Komise je
usnášeníschopná. Přítomní členové Komise byli seznámeni s návrhem programu jednání. KHV
schválila program 108. zasedání.
Komise prošla schválený zápis z minulého jednání a kontrolovala úkoly ze zápisu vyplývající.
Tajemnice bude urgovat předsedy Odborných panelů s žádostí o příklady dobré a špatné praxe,
resp. guidelines pro hodnotitele. Před začátkem hodnocení nástrojem vzdálených recenzí je třeba
oslovit hodnotitele a upozornit je na předpokládaný termín hodnocení.
Ad 5) Hodnocení programů účelové podpory
Ředitel Marek a Ing. Filip přednesli problematiku hodnocení programů účelové podpory.
Prof. Jurajda otevřel otázku role KHV v tomto procesu, zda by měla hodnotit jen metodiky
jednotlivých poskytovatelů nebo též i programy účelové podpory. Dr. Srholec byl KHV schválen
jako další z tzv. oborových koordinátorů a to v oblasti programů účelové podpory. Ředitel Marek
navrhnul následující postup: 1. KHV zpracuje vyjádření k návrhům programu účelové podpory, 2.
Odbor RVVI zpracuje stanovisko pro RVVI, 3. K návrhu se vyjádří RVVI.
Prof. Jurajda a doc. Machan vysvětlili členům Komise nový systém zpravodajů za RVVI.
Prof. Jurajda v následném mailu shrnul své návrhy pro Check list: Je dodáno ex ante hodnoceni a
v něm popsána intervenční logika, sběr dat pro ex post vyhodnoceni dopadu programu? Je
dodáno ex post nebo průběžné hodnocení předchozích programů, na které nový program
navazuje? Je popsán způsob (transparentnost) udělování projektů v rámci programu a složení
příjemců?
Dále navrhl upřesnit roli KHV ve vztahu k hodnocení programů účelové podpory: vyjádřit se k
metodice hodnocení obsazené v materiálech na check listu, nabídnout oporu zpravodaji RVVI pro
daný program/poskytovatele, jednou ročně provést srovnání metodických postupů napříč
poskytovateli s komentářem, archivovat všechna hodnocení, informovat poskytovatele, že
vykázání počtu čárek v RIVu neodpovídá vládou schváleným postupům.
Ad 2) a 3) Informace z mimořádného zasedání Rady dne 7. 9. 2018 a z 338. zasedání Rady
dne 25. 5. 2018
Rada vzala na vědomí informaci, že vláda schválila střednědobé výhledy výdajů na výzkum, vývoj
a inovace na rok 2019 ve výši 35,9 mld. Kč, na rok 2020 37,5 mld. Kč a na rok 2021 ve výši 37,5
mld. Kč, za předpokladu, že nedojde během roku 2018 k navýšení nároků nespotřebovaných
výdajů. Rada navrhla vládě jmenovat nové členy výzkumné rady TAČR a jejího předsedu. Rada
schválila materiál Bibliometrická analýza 2018 předložený ve shodě s KHV a realizaci nadlimitní
veřejné zakázky na pořízení licence k analytickému nástroji InCites nákup InCites. Je
připravována novelizace zákona č. 130/2002 Sb. Rada projednala přípravu akčního plánu k
Národní strategii otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 až
2020.
Ad 4) Implementace Metodiky 2017+
Prof. Dvořák Komisi informoval, že podklady z pracovní skupiny MŠMT na dopracování Metodiky
17+ do podoby požadovaného detailu pro vysoké školy byly předány České konferenci rektorů,
která se k návrhu v pátek 5. 10. 2018 vyjádří. Podklad projednala Rada na svém posledním
jednání a byl rozeslán členům KHV jako podklad k bodu 108-4a. Následovat by mělo projednání
s Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra, v jejichž kompetenci jsou také dvě vysoké školy.
Návrh musí schválit RVVI a posléze bude materiál předán vládě pro informaci.
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Komise byla zpravena o dalším běhu konferencí Implementace Metodiky 17+. 2. října 2018
proběhne konference v Plzni na půdě Západočeské univerzity. Na podzim je plánována
konference v Ostravě a Praze.
Tajemnice členům KHV poděkovala za operativní přístup, čas a práci věnovanou kontrole a
opravám převodníku Frascati-Scopus připraveným odborem RVVI. Převodník byl schválen abude
předložen ke schválení na na říjnovém zasedání RVVI.
RVVI schválila dokument Bibliometrická analýza v roce 2018, který mj. počítá s vypracování
analýzy i na úroveň organizačních jednotek výzkumných organizací, což je určující především
pro vysoké školy. V této souvislosti byl KHV v předstihu postoupen podklad 108-4d FAKULTY
Bibliometrie. K podkladu nebyly ze strany KHV vzneseny žádné připomínky, v souladu s ním bude
proto postupováno při programování rozkladu bibliometrických analýz na fakulty pro následující
rok. Tento krok KHV kvituje.
Hodnocení vybraných výsledků nástrojem vzdálených recenzí za rok 2018 a to včetně
anonymizovaných zdůvodnění (finálních i dílčích) bylo postoupeno výzkumných organizacím
a poskytovatelům. Prof. Jurajda akcentoval důležitost příkladů dobré a špatné praxe především
ve společenskovědních a humanitních oborech. Prof. Šmahel otevřel debatu nad hodnoticí
škálou. Kompletní hodnocení v Modulu 1 na národní úrovni, tj. včetně biblioi nebibliometrizovatelných výsledků a dokončení náběhu Modulu 2 by mělo být realizováno v roce
2020, čímž se časově zharmonizuje i hodnocení na národní úrovni s hodnocením AV ČR. Postup
hodnocení v roce 2018 byl členy KHV schválen s výhradou zapracování připomínek prof. Jurajdy
který obratem elektronicky zpřesní doporučení směrem ke kvalifikačním předpokladům externích
hodnotitelů. Počínaje H18 je žádoucí začít zveřejňovat vyjádření hodnotitelů. Předpokládá se, že
materiál schválí RVVI na svém říjnovém zasedání.
Tajemnice informovala o vyhlášení Výzvy na doplnění databáze hodnotitelů a v této souvislosti
požádala členy KHV, aby podrobili revizi stávající databázi hodnotitelů. Jako pokladový materiál
k této věci jim bude zaslána aktuální databáze hodnotitelů a statistický přehled aktivit těchto
hodnotitelů v hodnocení SKV v prvním roce implementace. Bude se jednat o přísně důvěrný
materiál, neboť se z podstaty věci musí jednat o jmenný seznam, identifikující jednotlivé osoby
natolik, aby bylo možno posoudit jejich odborné kvality. Hodnotitelé navíc jak předepisuje M17+
v souladu se světovým standardy nemají být známi. Důsledně je požadováno zachování
anonymity hodnocení, mlčenlivost o poskytnutých jménech a dalších souvisejících údajích.
Materiál bude přístupný pouze na interním webu a rozeslán výhradně členům KHV v rámci
podkladů na další zasedání.
Prof. Jurajda ve svém mailu shrnul i další témata diskutovaná v bodě A5: Společně s doc.
Kozubkem a prof. Šmahelem (a pravděpodobně spolu s prof. Strakošem a dr. Srholcem)
neporozuměl argumentu použití srovnání s mezinárodním mediánem pro ranking VS v M2.
Navrhuje raději využívat podíl na Q1/D1 jako podklad (ideálně normovaný na RVO, viz i zápis z
minulé KHV). Přidal doporučení pro využití M1 za H2017 v SHV oborech na tripartitních
jednáních: Nerozlisovat známky 1 a 2 a ptát se na podíl dane VO v danem oboru na známkach 1
a 2 dohromady. Dále doplnil několik příkladů, jež budou zpracovány jako FAQ .

Ad 6) Informační systém VaVaI
Ing. Rychtařík, vedoucí Oddělení informačních systémů, se představil novým členům Komise.
KHV zpravil o připravovaných změnách datové struktury v IS VaVaI (vypuštění polí R05, R06,
CG23 a CG24, zavedení polí evidující spolupráci s velkými výzkumnými infrastrukturami). Dále
byly prezentovány nově připravované možnosti tvorby statistických sestav a vizualizace dat
IS VaVaI.
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Ad 7) Různé
Komise se shodla, že další zasedání KHV proběhne 5. listopadu 2018 od 13 hod. v zasedací
místnost č. 1 (2. patro), CERGE-EI, Politických vězňů 936/7, Nové Město, 110 00 Praha 1.
V Praze dne 6. 11. 2018
Zapsala: M. Avakian, K. Miholová
Schválil: P. Dvořák

