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Zápis ze 138. jednání Komise pro hodnocení výzkumných organizací
konaného dne 8. listopadu 2021 od 13.00 hod. Z důvodu vývoje epidemiologické situace jednání
proběhlo online via aplikace WEBEX.
Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (předseda), prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.,
RNDr. Miloslav Frýzek, prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., prof. RNDr. Ing. František Kocourek,
CSc., doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., prof. RNDr. Tomáš
Polívka, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. Ing. Michael Šebek DrSc., prof. MUDr. Pavel
Ševčík, CSc., prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., Ing. Karel Vejražka, Ph.D., Mgr. Ing. Kateřina
Miholová, Ph.D. (tajemnice KHV), Ing. Josef Červinka (host), Ing. Miroslav Rychtařík (host),
Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D. (host)
Omluveni: prof. PhDr. David Šmahel Ph.D
Komise byla usnášeníschopná.
Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly
rozesílány průběžně e-mailem.

Projednávané body:
1) Zahájení, schválení návrhu programu
2) Informace z 372. zasedání Rady
3) Hodnocení účelové podpory

[členové Rady]
[Š.Jurajda, J. Machan]

a) Zprávu o průběhu skupiny grantových projektů „Juniorské granty“ GA ČR
b) Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2030 (OPSEC) MV ČR
4) Implementace Metodiky 2017+

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

[Š. Jurajda, M. Šebek, K. Miholová]

Informace o aktuálním stavu hodnocení na národní úrovni podle M17+
Námitky k hodnocení H20
Výzva na doplnění KHV
Doplnění OP po volbě předsedů
Jednání tripartit
Příklady dobré a špatné praxe
Hodnocení výzkumných organizací nepobírajících DKRVO
Časový plán implementace změn

5) IS VaVaI
6) Různé
7) Závěr

[ M. Rychtařík]
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Ad 1) Jednání zahájil předseda Komise prof. Jurajda a konstatoval, že Komise je usnášeníschopná.
Komise schválila program jednání.
Ad 2) Prof. Jurajda Komisi informoval o 372. zasedání Rady ze dne 27. října 2021. Rada projednala
podporu vědy a výzkumu z Národního plánu obnovy. V této souvislosti se předpokládá další jednání
s cílem dohodnout zajištění prostředků pro příští veřejnou soutěž programu TREND a projednat
možnosti relokace finančních prostředků v rámci NPO v příštím roce. Rada schválila nový Statut
Odborných panelů a Statut Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů.
Rada dále schválila návrh na obsazení funkce hlavního koordinátora hodnocení. Členové RVVI
zároveň poděkovali prof. Ing. Michaelu Šebkovi, DrSc., za dosavadní koncepční koordinaci
hodnocení. Rada doporučila svému předsedovi jmenovat nové předsedy Odborných panelů.
V dalším z klíčových bodů zasedání RVVI pokračovala v jednání k tématu velkých výzkumných
infrastruktur. Členové Rady byli informováni o výsledcích hodnocení mezinárodní komise. RVVI
schválila stanovisko k provedenému Mezinárodnímu peer-review hodnocení velkých výzkumných
infrastruktur uskutečněnému v roce 2021.
Ad 3
a) Prof. Jurajda referoval o zprávě skupiny grantových projektů „Juniorské granty“ GAČR. Bylo
konstatováno, že GAČR by měla porovnávat dosažené výsledky také se subjekty
bez grantové podpory, aby byl lépe vidět pozitivní dopad podpory. Prof. Šebek poznamenal,
že by GAČR měla vykazovat výsledky podle M17+ tak, aby hodnotil kvalitativně, nezabývat
se jen počty článků. Do diskuze se připojili také další členové, zejména prof. Syka
a prof. Janoušek. Závěrem bylo konstatováno, že GAČR by měla do budoucna svoji zprávu
strukturovat oborově, provést hodnocení v souladu s M17+, výstup by měl obsahovat
příklady dobré praxe. KHV tímto bere na vědomí předloženou zprávu a vyjadřuje svoje
znepokojení nad nedostatečným hodnocením dopadů. V případě, že v budoucnu nedojde
ke zlepšení vypovídací hodnoty zprávy, nebude možné zprávu v této podobě odsouhlasit.
b) Doc. Machan informoval o výzvě v bezpečnostním výzkumu 2023-2030 (OPSEC) MV,
procesu jím iniciované úpravy programu a doplnil vyjádření, které směřuje k doporučení
Radě program v předložené podobě schválit.
Ad 4
a) Dr. Miholová Komisi zpravila o aktuálním stavu hodnocení podle M17+ na národní úrovni.
Pro pátý rok implementace byl úspěšně ukončen sběr vybraných výsledků k hodnocení
nástrojem vzdálených recenzí podle Metodiky 2017+. Probíhá příprava tripartitních jednání
pro čtvrtý rok implementace M17+.
b) Dr. Miholová dále informovala, že byl ukončen termín pro podávání námitek k hodnocení
H20. Z 2.800 hodnocených výsledků bylo uplatněno v řádném termínu 33 námitek. K těm
se vyjádří příslušné OP a následně zaujme svoje stanovisko KHV a Rada. Prof. Šebek
připomenul, že v minulém období se objevily námitky, které byly nesmyslné. Navrhl,
že by se takovéto případy opakovaly, měly mít naopak negativní zpětnou vazbou a toto
jednání by se mělo odrazit na renomé VO, např. zveřejnit tuto námitku. Doc. Machan uvedl,
že takové námitky bez důvodné argumentace by měly být zaznamenány při tripartitních
jednáních a příslušná VO by měla být nějakým způsobem postižena. Další projednání je
přesunuto na příští zasedání KHV, kdy bude k dispozici stanovisko Odborných panelů
k předloženým námitkám a procesní revize z pozice Odboru.
c) KHV souhlasí, aby byla zveřejněna výzva na doplnění dvou pozic na člena Komise,
z důvodu rezignace dr. Srholce a zvolení prof. Šmahela předsedou OP 5. Social sciences.
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d) KHV souhlasí, aby byla zveřejněna výzva na doplnění OP. Jedná se o doplnění několika
odborníků do příslušných FORDů v souladu se změnami souvisejícími s M17+ Příručkou.
e) Čtvrtý rok implementace M17+ pokračuje jednáním tripartit a tzv. škálováním výzkumných
organizací. Vzhledem k obměně OP včetně předsedů by bylo vhodné, aby se tripartitních
jednání zúčastnili stávající i nově zvolení předsedové OP. Koordinátor hodnocení
prof. Polívka a předseda KHV se navíc zúčastní předtripartitních jednání se stávajícími
předsedy, na kterých se hovoří o škálování institucí nejprve z oborové z perspektivy. KHV
dále doporučuje, aby na tripartitních jednáních začalo být diskutováno téma oborových
kapacit jednotlivých VO a z této diskuze vyplynul úkol pro poskytovatele a VO
tak, aby definovali jejich rozložení. VŠ by měly definovat svoje oborové portfolio na úrovni
oborů relevantní pro Modul 2, a to v součtu do 100 %. KHV chce v této souvislosti vyvolat
jednání s MŠMT.
f) Předsedové OP v souladu s dohodou aktualizují příklady dobré/špatné praxe, které připravili
v minulém roce. Úkol je odložen po dokončení tripartit. Materiál by měl být následně
předložen Radě.
g) KHV doporučila řešit problematiku VO nepobírajících DKRVO nejprve na tripartitních
jednáních a ve spolupráci s MŠMT. Dále se k tomuto tématu rozvinula diskuze,
kde dr. Frýzek sdělil, že VŠ PRIGO podala na MŠMT správní žalobu. Varianta stanovit
minimální hranici podpory, resp. počtu výsledků byla po diskusi odmítnuta. Vhodnější
by bylo provést individualizované odůvodnění proč VO nesplňuje kvalitativní kritéria a není
možné provést škálování. Doc. Kozubek k tomu uvedl, že by při škálování mohla být
stupnice doplněna o kategorii (N) - nehodnoceno, obdobně jako se N začalo požívat
pro nepřidělení známky instituci, která neprokázala dostatečný přínos ke vzniku výsledku.
Prof. Jurajda poznamenal, že v této věci je také třeba prověřit právní skutečnosti a dále,
že takto pojatou kategorii (N) je třeba zapracovat do materiálu Příklady dobré a špatné
praxe.
h) Přítomní členové KHV se shodli, že Časový plán implementace změn bude projednán
na příštím řádném jednání Komise.
Ad 5) IS VaVaI. Stav informačních systémů bude upřesněn na příštím zasedání. Ing. Rychtařík
musel opustit jednání před projednáním tohoto bodu.
Ad 6) Prof. Dvořák informoval Komisi o kauze pana prof. Adama. K tomuto tématu se rozvinula
diskuze s náměty, jak do budoucna zamezit takové situaci. Prof. Kocourek připomněl úkol prověřit
soulad rezortních metodik s metodikou na národní úrovni. Jeho otázka směřovala k tomu, zda bude
KHV na tomto úkolu setrvávat.
Příští řádné 139. jednání se má konat dne 6. 12. 2021 od 13.00 hod. Podle aktuálního vývoje
epidemiologické situace proběhne 139. jednání KHV online via aplikaci WEBEX.
V Praze dne 8. listopadu 2021

Zapsala: J. Červinka
Schválil: Š. Jurajda

