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Zápis z 99. jednání Komise pro hodnocení výsledků
které se konalo dne 9. 10. 2017 od 15.00 hod. v zasedací místnosti č. 1 (2. patro) budovy
CERGE-EI, Politických vězňů 936/7, Nové Město, 110 00 Praha 1.
Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (předsedkyně), prof. Ing. Petr Dvořák,
CSc., prof. MUDr. Josef Syka DrSc., prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek,
prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), prof. Ing. Michal Hocek. CSc., prof. Ing.
Štěpán Jurajda, Ph.D., Ing. Martin Srholec Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef
Psutka, CSc., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Ing. Karel Vejražka, Ph.D., CSc., Ing. Miroslav
Rychtařík (host), Ing. Jan Marek, CSc. (host), Mgr. Markéta Avakian (host), Mgr. Lucie Mališová
(zástupce tajemníka Komise) a Mgr. Ing. Kateřina Miholová, PhD. (tajemník Komise).
Omluveni: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Komise byla usnášeníschopná.
Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány emailem dne 16. 10. 2017.
Projednávané body:
1. Zahájení, schválení návrhu programu

[předsedkyně]

2. Informace z 328. zasedání Rady dne 22. 9. 2017

[ústní informace - předsedkyně]

3. Hodnocení podle Metodiky 2013 – 16
a. Hodnocení 2015

[ústní informace – L. Mališová]

Hodnocení 2016

[ústní informace - L. Mališová]

b.

4. Implementace Metodiky 2017+

[ústní informace – K. Miholová, L. Mališová]

a. Datamatice WoS a Scopus
b. Hodnocení nebibliometrizovatelných výsledků
5. Různé
6. Usnesení, závěr
Ad 1) Zahájení, schválení programu
Jednání zahájil místopředseda, omluvil z jednání nepřítomného člena a konstatoval, že Komise je
usnášeníschopná. Seznámil přítomné členy Komise s návrhem programu jednání, který členové
schválili.
Ad 2) Informace z 328. zasedání Rady dne 22. 9. 2017
K informaci o průběhu 328. zasedání Rady dne 22. 9. 2017 doc. Machan uvedl, že Radu opustí
prof. Kůs, který se stává členem předsednictva Technologické agentury ČR. Komise diskutovala
o Návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace
na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku
2024. KHV byla informována o vzniku nového poradního orgánu Rady pro oblast společenských
a humanitních věd, o jeho účelu a jmenovaných členech.
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Závěr: Členové Komise vzali informaci na vědomí.
Ad 3a) Hodnocení podle Metodiky 2013 – 16, Hodnocení 2015
L. Mališová informovala Komisi o aktuálním vývoji Hodnocení 2015 podle Metodiky 2013-16,
především o revizi bodů v případě ČVUT a UK. Komise byla ředitelem odboru J. Markem podobně
informována o aktuálním postupu Sekce VVI v této věci (viz předložený materiál). V proběhlé
diskusi bylo konstatováno, že změny ve výpočtu podle posledních podnětů jsou bagatelní. Prof.
Opatrný se zavázal zpravit Radu vysokých škol.
Závěr: Členové Komise vzali postup Sekce VaVaI na vědomí a přiklonili se k názoru, že je potřeba
ukončit úpravy spojené s Hodnocením 2015. Kompenzace výsledků Hodnocení 2015 proběhne
formou korekce vstupů do Hodnocení 2016. Tuto skutečnost za MŠMT potvrdil Ing. Frýzek.
Ad 3a) Hodnocení podle Metodiky 2013 – 16, Hodnocení 2016
L. Mališová shrnula průběh Hodnocení 2016 podle Metodiky 2013-16. Databáze o projektech byla
stažena k datu 2. 10. 2017, aby bylo možno použít tato aktualizovaná data pro Pilíř 3, jak o tom
rozhodla minulá KHV. Sekce VVI zašle členům KHV zpracovaný Pilíř 2 a 3. Byly upraveny podíly
na výsledku dle usnesení z 98. zasedání KHV. Bude provedena kontrola exportů. L. Mališová
podala informaci o etapě 4 – k připomínkám k vyřazeným výsledkům se vyjádří i OVHP.
6. listopadu budou na KHV projednány připomínky poskytovatelů a bude předána informace o
výsledcích výpočtu, v průběhu listopadu, nejpozději však k 15. 12. 2017 by měly být výsledky
schváleny Radou.
Závěr: Členové Komise vzali informaci na vědomí.
Ad 4a) Implementace M17+, Datamatice WoS a Scopus
Dr. Miholová shrnula současný stav hodnocení bibliometrizovatelných výsledků podle
Metodiky 17+. Nákup a dodání dat z databáze WoS jsou v jednání, měly by být předány
v nejbližších týdnech. Data z databáze Scopusu jsou ve stádiu exportu. Členové KHV byli
informováni o rozdíleném členění v databázi WoS a Scopus. KHV byla informována o způsobu
přípravy datových matic včetně termínů, k nimž budou data ve zdrojové a referenčních databázích
uzavřeny. Navrhovaný postup bude předložen ke schválení na nejbližší Radě. Byla provedena
revize shromážděných výsledků. Proběhla diskuze o nakládání s články ve sbornících, o odlišném
přístupu zmíněných databází a jimi přidělovaných AIS a SRJ. Předsedkyně Komise a prof. Jurajda
požádali o zaslání anonymizované bibliometrické zprávy členům KHV k posouzení.
Závěr: Komise vzala informace na vědomí. Dr. Miholová souhlasila se zasláním anonymizované
verze bibliometrické zprávy členům Komise.
Ad 4b) Implementace M17+, Hodnocení nebibliometrizovatelných výsledků
Dr. Miholová představila aktuální stav hodnocení nebibliometrizovatelných výsledků podle
Metodiky 17+. Aplikace SKV byla uzavřena, nyní se čeká na potvrzení zaregistrovaných výsledků
poskytovateli, cca 20 výzkumných organizací své výsledky neodevzdalo, byly proto osloveny
napřímo, aby byla zjednána náprava. Sběr výsledků nebyl doprovázen žádnými zásadními
problémy, systém se na změnu hodnocení podle M17+ překvapivě dobře adaptuje.
Dále K. Miholová informovala o ustavení Odborných panelů Radou (RVVI) a to v souladu se
závěry a doporučeními KHV. Výjimkou je prof. Malura, jehož souhlas s nominací na
místopředsedu OP 6. Humanities and Arts se nepodařilo získat před zasedáním Rady. Ing.
Miholová upozornila na možnost doplnění Odborných panelů o další odborníky z řad rezortních
nominantů, možnost byla prodiskutována, KHV požaduje, aby doplnění bylo co možná
nejstřídmější.
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Členové KHV analyzovali Kvalitativní stupnici pro II. kategorii (kritérium hodnocení společenská
relevance) hodnocení nebibliometrizovatelných výsledků podle Metodiky 17+. Definice by podle
jejich názoru měla být doprovázena upřesňujícím výkladem.
Závěr: Komise pro hodnocení výsledků doporučuje věnovat pozornost upřesnění pojmu „světový“
v kontextu Kvalitativní stupnice pro I. a II. kategorii (kritéria hodnocení přínos k poznání
a společenská relevance) hodnocení nebibliometrizovatelných výsledků podle Metodiky 17+. Text
členům KHV rozešle prof. Jurajda a prof. Psutka, konsensuální návrh připraví prof. Moravcová a
schválen bude per rollam.
Ad 1) Různé
Zpráva o činnosti KHV, kterou zašle prof. Moravcová po doplnění prof. Němečkem, bude
schválena per rollam.
Místopředseda poděkoval všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání.
Příští řádné 100. jednání Komise se uskuteční dne 6. 11. 2017 od 15h v zasedací místnosti č. 1
ve 2. patře budovy NHÚ (CERGE-EI), Politických vězňů 7, Praha 1. O upřesnění dalších termínů
zasedání se bude hlasovat přes Doodle.
V Praze dne 30. 10. 2017

Zapsala: M. Avakian, K. Miholová

Schválila: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.

