Úřad vlády České republiky
Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace
MŠMT ČR rezortní VO Protokol z projednání výsledků Hodnocení 17 podle M17+
dne 30. 11. 2018 ve 12:00 hod.
Přítomni:
Poskytovatel: pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Pavel
Doleček, Ph.D., ředitelka Odboru podpory vysokých škol a výzkumu Ing. Jana Říhová, vedoucí
Oddělení podpory výzkumu a vývoje RNDr. Miloslav Frýzek
Zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) a Oboru Rady:
prof. Ing. Petr Dvořák, Ing. Jan Marek, CSc., Mgr. Ing. Kateřina Miholová, Ph.D., Mgr. Michal
Nekorjak, Ph.D., Mgr. Markéta Avakian
Zástupci Odborných panelů a přizvaní odborníci:
předseda Odborného panelu 1. Natural Sciences doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.,
místopředseda Odborného panelu 1. Natural Sciences prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.,
předseda Odborného panelu 2. Engineering and Technologies, prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.,
předseda Odborného panelu 4. Agriculture and Veterinary Science doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
Předmět jednání:
Institut projednání výsledků s poskytovatelem je upraven v kapitole 4 Metodiky hodnocení
výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací
schválené Usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017, č. 107 (dále jen „M17+“) takto:
„Škálování v implementačním období, kdy se k hodnocení na národní úrovni využijí pouze vybrané
indikátory Modulů 1 a 2, je považováno za indikativní a bude sloužit zejména VO ke zjištění kvality
jejich vybraných výsledků v národním měřítku. Indikativní zařazení z roku 2017 se může
na základě hodnocení v roce 2018 a zejména podle mezinárodního hodnocení kompletních
Modulů 1 a 2 v roce 2019 změnit.
Výsledky jednání jsou schvalovány RVVI podle § 35 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb.
Po schválení jsou výsledky s příslušným zdůvodněním zveřejněny.“
Projednávány byly Souhrnná zpráva pro úroveň poskytovatele zpracovaná Odborem Rady
na základě zpráv za výzkumné organizace (dále jen „VO“) za Modul 1 a 2 v náběhové fázi
v prvním roce implementace M17+ a Zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
o hodnocení výzkumných organizací s výjimkou vysokých škol, provedeném v roce 2018
(č. j. MŠMT-36827/2018-3) včetně Postupu hodnocení výzkumných organizací v působnosti
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s výjimkou vysokých škol (č. j. MŠMT-36827/2018-3).
Vstupní hodnocení bylo realizováno poskytovatelem v roce 2018 v souladu s Přílohou 1 M17+:
Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu rezortů.
Hodnocení Moduly M1 a M2 na národní úrovni zahrnuje zatím výsledky uplatněné v jednom roce.
Indikativní škálování VO bude upraveno s dalším náběhem modulů M1 a M2 a narůstáním
robustnosti informace, která z nich vyplývá. Jednání o předběžném škálování VO z pozice Rady
bylo soustředěno obecně na takové výzkumné instituce, pro které mají v prvním roce realizované
postupy na národní úrovni dostatečnou relevanci (funkčnost bibliometrie ve sledovaných oborech,
výsledky hodnocené podle společenské relevance, statisticky významný počet výsledků
ve sledovaném roce).
Úřad vlády České republiky, nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
ústředna 224 002 111, posta@vlada.cz, datová schránka: trfaa33

Průběh jednání:
Zúčastnění se shodli na formátu jednání a výstupu jednání. Fixace stabilizační základny
institucionální podpory, jak předepisuje Metodika 17+, byla promítnuta do návrhu výdajů státního
rozpočtu na výzkum a vývoj, a to na úroveň výzkumných organizací.
V úvodu byla zástupci Odboru Rady představena Souhrnná zpráva pro úroveň
poskytovatele, jež je shrnutím hlavních parametrů z doposud zveřejněných zpráv. Detailní pohled
na stav vědeckého bádání poskytují zprávy za obory a VO, které je třeba považovat za klíčové
podklady. Jako referenční údaje o velikosti instituce byly do Souhrnné zprávy doplněny dostupné
údaje o výši institucionální podpory. Pro další rok implementace hodnocení dle M17+ je žádoucí
za laskavé spolupráce poskytovatele doplnit i informace o FTE.
Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu dr. Doleček popsal průběh
vstupního hodnocení pěti VO v gesci MŠMT a okomentoval přístup MŠMT a průběh vstupního
hodnocení VO v jeho gesci (s výjimkou VŠ). Odborný poradní orgán poskytovatele se vyjádřil
k přiměřenosti navržené koncepce výzkumné organizace a navržené výše institucionální podpory
na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2019 až 2022. Na základě tohoto
vyjádření byla stanovena výše podpory jednotlivých VO. Ze strany Odboru RVVI byl vznesen
dotaz, proč Výzkumný ústav geodetický, topografický a katastrální, v. v. i. je stále v gesci MŠMT
a nepřešel pod Ministerstvo životního prostředí. Ředitelka Říhová vysvětlila, že zřizovatelem dané
VO není MŽP ale Český úřad zeměměřický a katastrální, který není poskytovatelem. Portfolio
organizací, které MŠMT financuje je věcně příliš široké, bylo by vhodné se tím zabývat. Paradoxně
se jeví zvláště financování Technologického centra AVČR z kapitoly MŠMT a z něj vyplývající
přímá zodpovědnost poskytovatele za jeho hodnocení.
Účastníci jednání se shodli na respektování návrhu škálování VO předloženého
poskytovatelem jako výstup jím realizovaného vstupního hodnocení. Zjištění učiněná po prvním
roce implementace z národní úrovně (např. výsledky CESNET, z.s.p.o.) nezakládají dostatečný
důvod k tomu, aby bylo hodnocení z úrovně poskytovatele aktuálně rozporováno. Vysoká kvalita
výzkumu na této instituci je rozpoznatelná z národní úrovně již po prvním kole hodnocení,
odpovídající trend vykazují také výsledky Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a katastrálního, v. v. i., ostatní instituce zatím neměly na národní úrovni hodnocen dostatečný
počet výsledků.
Závěr jednání:
Účastníci jednání upravili škálování navržené v Souhrnné zprávě pro úroveň poskytovatele podle
Zprávy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o hodnocení výzkumných organizací
s výjimkou vysokých škol, provedeném v roce 2018. VO v gesci poskytovatele jsou v souladu
s ní rozřazeny do klastrů označených předběžným INDIKÁTOREM REZ. V klastrech jsou VO řazeny
abecedně (viz příloha 1).
Hodnocení v Modulech 1 a 2 podle M17+ na národní úrovni zatím zahrnuje pouze hodnocení
výsledků jednoho roku podle pozvolna nabíhajících kritérií, navrhované škálování má indikativní,
předběžný charakter.
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Odůvodnění rozhodnutí:
Hodnoticí stupnice MŠMT ČR VO vycházela z M17+ a je dána Postupem hodnocení výzkumných
organizací v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s výjimkou vysokých škol
(č.j. MŠMT-36827/2018-3).
A- Vynikající (excellent)
Ve výzkumných parametrech globálních oborů mezinárodně kompetitivní instituce a/nebo
instituce se silným inovačním potenciálem a vynikajícími výsledky aplikovaného výzkumu
a/nebo instituce naplňující vynikajícím způsobem svěřenou misi. Výsledky jsou dlouhodobě
na této úrovni.
B- Velmi dobrá (very good)
Instituce vyrovnané kvality s výbornými výsledky výzkumu, dostatečným inovačním
potenciálem a/nebo významnými výsledky aplikovaného výzkumu, výsledky VaVaI odpovídají
účelu zřízení.
C- Průměrná (average)
Instituce nevyrovnané kvality, v parametrech základního a/nebo aplikovaného výzkumu
dosahující v převážné míře dobrých nebo průměrných výsledků a/nebo instituce průměrně
naplňující účel zřízení; VO se strategií a snahou odstraňovat slabé stránky a nedostatky.
D- Podprůměrná (below average)
VO v převážné většině parametrů základního a/nebo aplikovaného výzkumu podprůměrná;
VO s řadou slabých stránek a nedostatků a omezenou snahou je odstraňovat.

Zapsala: Kateřina Miholová
Schválil: Petr Dvořák
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Příloha 1 Indikativní škálování VO podle M17+

AREZ
CESNET, z. s. p. o.

MŠMT IČ 63839172

ENKI, o.p.s.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a katastrální, v. v. i.

MŠMT IČ 25173154
MŠMT IČ 00025615

Technologické centrum AV ČR, z. s. p. o.

MŠMT IČ 60456540

Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.

MŠMT IČ 00237752

BREZ

CREZ
DREZ
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