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Zápis ze 117. jednání Komise pro hodnocení výsledků
které se konalo dne 7. 10. 2019 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., prof. Ing. Štěpán Jurajda, 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., Ing. Karel Vejražka, Ph.D., Mgr. Ing. Kateřina Miholová, PhD. (tajemnice KHV), Ing. Lucie
Rulíková (host), Ing. Miroslav Rychtařík (host), prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. (host)
Omluveni: prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ph.D., prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.,
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
Komise byla usnášeníschopná.
Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozesílány emailem průběžně. Nad rámec programu bylo ještě provedeno interview s předsedou Odborného
panelu č. 3 Medical and Health Sciences prof. Miroslavem Ryskou na téma zpracovaných výstupů
z Modulu 1 a Modulu 2 a celkového shrnutí zkušeností z dvou let hodnocení dle Metodiky 2017+.
Projednávané body:
1. Zahájení, schválení návrhu programu
2. Informace z 348. a 349. zasedání Rady
[členové Rady]
3. Hodnocení programů účelové podpory
a) Změna programu Ministerstva obrany
[P. Dvořák, J. Machan]
4. Implementace Metodiky 2017+
[P. Dvořák, K. Miholová, M. Šebek, Š. Jurajda ad.]
a) Hodnocení na národní úrovni
b) Metodika hodnocení 2017+ v segmentu vysokých škol
c) Metodika hodnocení 2017+ v segmentu rezortů
d) Aktualizace převodníků OECD
e) Dopis členům OOH
f) Aktualizace členů OP a OOH – návrh obměny panelů
g) Porovnání kvartilového rozložení s EU15 a světem
5. Stanovisko Rady pro výzkum, vývoj a inovace k vyžadování unikátních dedikací
pro projekty základního nebo aplikovaného výzkumu financovaného z rozpočtu ČR
6. Informační systém VaVaI
a) Systemizace na ÚV a spolupráce s oddělením IS
b) Nesrovnalosti v systému IS VaVaI a žádost o verifikaci údajů
c) Aktuality
7. Různé
8. Závěr

[ M. Rychtařík]
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Ad 1) 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 117. zasedání.
Ad 2) Prof. Dvořák Komisi seznámil s výstupy z 348. zasedání Rady, konaného dne 6. září 2019.
Uvedl, že Rada:
a)

vzala na vědomí výsledky pre-screeningu státních strategických projektů a následně
přerušila jednání k tomuto bodu s tím, že na platformě Rady budou do listopadu 2019
navrženy priority pro přípravu návrhů státních strategických projektů a to tak, aby nedošlo
k narušení vyjednávání s Evropskou komisí;

b)

schválila stanovisko k dokumentům „Návrh na změnu skupiny grantových projektů
Grantové projekty JUNIOR STAR“ a „Návrh skupiny grantových projektů Grantové projekty
POSTDOC“;

c)

navrhla vládě udělit Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2019 prof. Mgr. Miroslavu
Bártovi;

d)

schválila rámec změny zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Prof. Dvořák dále Komisi seznámil s výstupy z 349. zasedání Rady konaného dne 27. září 2019.
Uvedl, že Rada:
a)

vzala na vědomí usnesení vlády ze dne 26. 8. 2019 č. 581 a pověřila 1. místopředsedu
Rady implementací tohoto usnesení pro potřeby zaměstnávání zahraničních vědeckých
pracovníků;

b)

ustavila Komisi pro problematiku klimatu a jmenovala její členy;

c)

vzala na vědomí Informace MŠMT o aktuálním stavu ELI ERIC.

Ad 3) Tajemnice KHV informovala, že byl zaslán materiál k hodnocení programu TREND
od Ministerstva průmyslu a obchodu. KHV se shodla, že se k problematice vrátí na dalším
zasedání. Dále byli vybráni dva její členové (prof. Jurajda a dr. Vejražka), kteří se budou danou
problematikou zabývat. Na příští jednání bude pro informaci také rozeslán program Ministerstva
zemědělství. Dále byl projednán materiál Harmonogram schvalování návrhu programu účelové
podpory a skupin grantových projektů, který navrhla KHV a je konzultován napříč resorty. Nadále
přetrvávají rozpory s Ministerstvem kultury.
Ad 3a) Změna programu Ministerstva obrany bude pro informaci postoupena na příští zasedání.
Ad 4a-c) Tajemnice KHV prezentovala schválené výstupy za Modul 1 a Modul 2 na webových
stránkách
www.vyzkum.cz
s příslušným
komentářem.
Současně
seznámila
KHV
s bibliometrickými zprávami za výzkumné organizace připravovanými ke schválení na říjnovém
zasedání Rady.
Ad 4d) KHV schválila aktualizaci převodníků OECD.
Ad 4e) KHV souhlasila s rozesláním dopisu pro členy Odborného orgánu hodnotitelů včetně
anglické verze, současně byla informovaná tajemnicí o tom, že materiál k výplatě členů
Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů se aktuálně nachází v meziresortním
připomínkovém řízení, po jeho skončení bude schválen vládou a provedena výplata.
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Ad 4f) Podklad pro aktualizaci členů Odborného orgánu hodnotitelů a Odborných panelů bude
KHV dodán dodatečně. Současně budou osloveni předsedové Odborných panelů s požadavkem
na aktualizace personálního zastoupení panelů a redukce databáze hodnotitelů na základě jejich
dvouletých zkušeností s konkrétními jednotlivci. V tomto bodě byl také diskutován problém
jednoho výsledku přiřazeného k různým oborům. M17+ takovou variantu připouští na úrovni
FORD nikoli dFORD.
Ad 4g) Doplňkový materiál „Porovnání kvartilového rozložení s EU15 a světem“ zpracovaný na
základě údajů předaných z Oborových bibliometrických zpráv oddělením hodnocení výzkumných
organizací prof. Jurajda zaslal prof. Dvořákovi, který jej dále postoupí členům KHV. KHV
zdůraznila potřebu dále posilovat tým, který se zpracováním dat a hodnocením výzkumných
organizací na Úřadě vlády zabývá. Jedná se jak o zabezpečení náročného každoročního
monitoringu, tak o fakt, že blíží 5-ti leté hodnocení a z toho plyne potřeba budovat analytický tým
a udržet kvalitní zdroje pro hodnocení.
Ad 5) KHV projednala materiál, který jí byl postoupený k vyjádření z Rady. Prof. Dvořák
prezentoval slide definující základní pravidla dedikací. Tímto tématem se bude KHV dále zabývat.
Následovalo interview s prof. Ryskou k práci jeho Odborného panelu. V rámci hodnocení
v Modulu 1 nebylo příliš využito vracení výsledků. Prof. Ryska konstatoval problém poolu
hodnotitelů, kdy se pro některé výsledky nepodařilo sehnat správně zaměřené hodnotitele, i když
situace se oproti prvnímu implementačnímu roku výrazně zlepšila. K Modulu 2 prof. Ryska přislíbil
dopracování komentáře za 3.1 Basic Medicine ve smyslu vznesených připomínek. Bylo
konstatováno, že na základě bibliometrie jsou identifikována výkonná pracoviště, jak to odpovídá
realitě, což potvrdil z osobních znalostí i prof. Syka. Dále byly identifikovány problémy při
vykazování autorů u velkých klinických studií léků a přetrvávající problém při zařazování učebnic
do Modulu 1.
Ad 6) Ing. Rychtařík upozornil na nesrovnalosti v systému IS VaVaI. Bude připravena výzva
ke kontrole a opravě údajů dodaných do RIV. Současně bylo upozorněno na možná rizika, která
vzniknou po 1. lednu 2020, kdy z rozhodnutí vedoucí Úřadu vlády bude přesunuto Oddělení
informačních systémů z Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace do Odboru informatiky,
následkem čeho Rada pro výzkum, vývoj a inovace ztratí bezprostřední kontrolu nad Informačním
systémem VaV, jehož je dle § 35, odst. h) zákona č. 130/2002 Sb. (zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací) správcem a provozovatelem. K problému proběhla diskuse za
účasti ředitele Odboru Rady ing. Marka. KHV je vývojem situace silně znepokojena a žádá
předsednictvo Rady, aby se vážně zabývalo souvisejícími riziky. Prof. Dvořák sdělil, že ve věci se
chystá schůzka předsednictva Rady s vedoucí Úřadu vlády.
Komise se shodla, že příští řádné 118. jednání se bude konat dne 4. listopadu 2019 od 13.00 hod.
Místem jednání bude zasedací místnost č. 1 (2. patro), CERGE-EI, Politických vězňů 936/7, Nové
Město, 110 00 Praha 1.
V Praze dne 25. října 2019

Zapsala: L. Rulíková
Schválil: P. Dvořák

