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Zápis ze 109. jednání Komise pro hodnocení výsledků
které se konalo dne 19. 11. 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), RNDr. Miloslav Frýzek, prof. PhDr.
Pavel Janoušek, CSc., Dr., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., 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) a Mgr. Ing. Kateřina Miholová, PhD. (tajemnice Komise).
Omluveni: prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.,
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

[109-1]

2. Informace z 339. zasedání Rady dne 26. 10. 2018
3. Implementace Metodiky 2017+

[členové Rady]
[P. Dvořák, K. Miholová]

a) Výsledná interpretace hodnocení prvního roku implementace v Modulu 2 a Modul 2
ve druhém roce implementace
b) Příklady dobré a špatné praxe v prvním roce implementace
c) Modul 1 v druhém roce implementace
d) Databáze hodnotitelů pro OOH se zřetelem na dopis prof. Strakoše
e) Doplnění členů Odborných panelů
f) Informace o jednání tripartit
4. Hodnocení programů účelové podpory
5. Různé
6. Závěr

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
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 109. zasedání.
Ad 2) Informace z 339. zasedání Rady dne 26. 10. 2018
Prof. Dvořák Komisi seznámil s výstupy z 339. zasedání Rady dne 26. 10. 2018. V souladu
s usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107 byl ve spolupráci Rady a MŠMT připraven
materiál Hodnocení vysokých škol podle Metodiky 2017+ v Modulech M3, M4 a M5, který Rada
schválila. Informace o dopracování M17+ do podoby potřebného detailu pro segment vysokých
škol byl předložen vládě. Prof. Dvořák a Jurajda Komisi informovali o pracovní schůzce se
zástupci České konference rektorů. ČKR má zájem o vztažení výstupů hodnocení na národní
úrovni v Modulech 1 a 2 k oborovým údajům o FTE a oborovým údajům o RVO. Požadovaná data
neexistují. Prof. Polívka se domnívá, že požadovaná objektivní data získat ani nelze.
Členové KHV byli informováni o úvaze předsednictva RVVI o změně statutu Komise. KHV
by se oficiálně měla stát „steering committee“, aby byla jasněji definována její role v hodnocení.
Doc. Machan doplnil, že návrh programu účelové podpory Ministerstva dopravy byl přesunut
na listopadové zasedání RVVI.
Ad 3) Implementace Metodiky 2017+
Členové KHV byli seznámeni s návrhem Souhrnné zprávy pro úroveň poskytovatele zpracované
Odborem Rady na základě zpráv za výzkumné organizace za Modul 1 a 2 v náběhové fázi
v prvním roce implementace M17+. Tato tabulka je pouze shrnujícím přehledem. Skutečným
podkladem pro navržené klastrování jsou kompletní veřejně přístupné oborové zprávy a zprávy
za VO https://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=850902 Podklad byl projednán s tím,
že bude následně per rollam upraven podle připomínek KHV a v této podobě bude projednán
s MŠMT, zástupci ČKR a RVVI dne 30. 11. 2018.
Dr. Miholová shrnula proběhlá jednání tripartit s poskytovateli institucionální podpory, vysvětlila,
jak je celý proces nastaven, a sumarizovali probíhající schvalovací proces. Protokoly
odsouhlasené účastníky jednání jsou/budou předány Radě pro výzkum, vývoj a inovace
ke schválení. Všechna dosavadní jednání dospěla ke shodě. Poslední setkání je plánováno
na 4. prosince 2018 s Ministerstvem zahraničních věcí.
Prof. Jurajda zjistil, že MŠMT rozděluje nárůst DKRVO pro VŠ podle trojčlenky na základě
úspěšnosti v D1 a Q1. Prof. Polívka tvrdí, že takové rozhodnutí je přesně argumentem rektora
Málka proti M17+. Je nezbytné neustále akcentovat oborové srovnání, robustnost informace.
Prof. Strakoš doporučuje vynechat pracovní sloupce, jejichž obsah není zřejmý. Prof. Jurajda
doplnil, ze sčítání počtu výstupů mezi obory do jednoho agregátu, navíc za různě oborově
strukturované VŠ, není vhodné a může vést k zavádějící interpretaci oborových srovnání, které
vyplývají z Metodiky 2017. Dále navrhl, aby si KHV/RVVI vyžádala od ĆKR jak RVO tak FTE na
úrovni oborových skupin FORD a VŠ, ideálně fakult. Tento návrh byl přijat s pochopením s tím, že
bude samostatným tématem na dalším jednání.
Dr. Miholová okomentovala příklady dobré praxe sestavené předsedy Odborných panelů.
Prof. Jurajda akcentoval potřebnost FAQ pro hodnotitele i výzkumné organizace.
Komise byla zpravena o dalším běhu konferencí Implementace Metodiky 17+ 20. listopadu 2018
proběhne konference na půdě Ostravské univerzity, 18. prosince 2018 pak v budově
Lichtenštejnského paláce v Praze.
Prof. Jurajda Komisi informoval o činnosti Poradního orgánu pro oblast společenských
a humanitních věd. Změny v hodnocení společenských a humanitních věd je žádoucí navrhnout
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až po druhém roce implementace Metodiky 17+, kdy budou hodnoceny vybrané výsledky podle
obou kritérií a to za podmínek modifikovaných po zkušenostech z 1. roku implementace. KHV
pověřila Poradní orgán SHV zpracováním analýzy hodnocení SHV a přípravou návrhu změn
po 2. roce implementace M17+ včetně návrhu řešení absence M2 v humanitních oborech.
Komise diskutovala hodnocení vybraných výsledků nástrojem vzdálených recenzí. Výzva
na doplnění databáze hodnotitelů bude ukončena k 30. listopadu 2018. Otázkou je, jak zvýšit
kvalitu hodnotitelů i výsledků, potažmo celého hodnocení vybraných výsledků. Prof. Janoušek
otevřel téma veřejné databáze hodnotitelů. Problematickým aspektem je velikost českého
systému VaVaI, která usnadňuje identifikaci hodnotitele. Rozhodování o kvalitě hodnotitelů
a navrhování změn v členství v Odborném orgánu hodnotitelů je pravomocí Odborných panelů.
Výsledný návrh nominací do databáze hodnotitelů projedná KHV. Prof. Polívka upozorňuje
na důležitost komunikace s hodnotiteli a včasné upozornění o zahájení hodnocení.
Ve složení Odborných panelů došlo k minoritním změnám po rezignaci některých členů. Doplnění
bylo iniciováno předsedy OP. V případě OP 3. Medical and Health Sciences bylo 4 členům
uvolněno členství. KHV schvaluje předsedy Odborných panelů předložené návrhy na rezignace
a doplnění členů a požaduje, aby předloženy na nejbližší Radě ke schválení.
Ad 4) Hodnocení programů účelové podpory
KHV v intervalu mezi 109. a 110. zasedáním formou per rollam schválila vyjádření KHV navržené
dr. Srholcem k následujícím programům účelové podpory: LR, GAMA, NCK1, NCK2, NAKI, MZd,
a MŽP.
Doc. Machan seznámil přítomné členy KHV s programem účelové podpory Ministerstva vnitra
a formou prezentace seznámil členy se svým vyjádřením a dalšími návrhy a požádal je o zpětnou
vazbu.
Prof. Syka komentoval novost „ex ante hodnocení“, celý systém VaVaI se novému přístupu učí.

Ad 7) Různé
Komise se per rollam shodla, že další zasedání KHV proběhne 17. prosince 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 10. 12. 2018
Zapsala: M. Avakian, K. Miholová
Schválil: P. Dvořák

