
Návrh harmonogramu Hodnocení v roce 2015 a 2016 

Na základě usnesení 304. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) k 

bodu A2) c) Realizace hodnocení v roce 2015 Rada schválila dokument „Návrh 

harmonogramu Hodnocení v roce 2015 a 2016“. 

Usnesení 304. zasedání Rady (výběr): 

BOD A2) Realizace hodnocení v roce 2015  

Usnesení: 

Rada  

1. schvaluje postup hodnocení roku 2015 a 2016 podle diskuse proběhlé v rámci 

jednání, 

2. schvaluje, že hodnocení v roce 2015 a 2016 bude provedeno podle upravené 

Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků 

ukončených programů1 (platné pro léta 2013 až 2015), jejíž platnost bude 

prodloužena i na rok 2016, 

3. ukládá sekci pro VaVaI rozpracovat postup hodnocení 2015 a 2016 a rozeslat členům 

Rady ke schválení per rollam, 

4. zahájí práce na přípravě hodnocení 2017+. 

1 Základní principy 

o Vzhledem ke skutečnosti, že pro období 2017+ Rada směřuje k novému návrhu 

způsobu hodnocení, vzhledem k požadavku na předvídatelnost způsobu hodnocení 

ze strany odborné veřejnosti a mimo jiné v souvislosti s úpravou zákona č. 130/2002 

Sb., není vhodné připravovat novou Metodiku, která by měla platnost pouze jeden rok 

(2016). Současná metodika je platná do konce roku 2015 a její platnost bude 

prodloužena do roku 2016; 

o Hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených 

programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací VaV v roce 2015 bude 

to spojeno s hodnocením 2016 tak, aby hodnocení za oba roky bylo zahájeno v roce 

2015 a dokončeno do konce roku 2016; 

o Pro hodnocení 2015 – 2016 bude provedena revize Metodiky 2013 dle zkušeností 

z realizace hodnocení v roce 2014; 

o Budou ustanoveny Expertní panely a budou nově upraveny statuty a jednací řády 

panelů ve smyslu zkušeností z hodnocení 2014; 

                                                           
1
 Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 

2015), schválená usnesením vlády ze dne 19. 6. 2013 č. 475, ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 4. 2014 č. 250 (dále jen 
„Metodika 2013“).  



 

o Schvalovací proces ustanovení panelů bude podléhat Radě, nominační proces bude 

otevřen široké veřejnosti; 

o Na květnovém zasedání Rady bude odsouhlasen postup a harmonogram - v podobě 

úprav Metodiky 2013 jako materiálu pro jednání vlády ČR.  

2 Návrh harmonogramu 

Návrh harmonogramu: 

o květen 2015 - zasedání Rady odsouhlasení postupu, harmonogramu a úprav 

Metodiky 2013 jako materiálu pro jednání vlády ČR;  

o červen 2015 až září 2015 – vyhlášení nominačního procesu na členy Oborových 

verifikačních a hodnotících panelů (dále jen „OVHP“) a Expertních panelů;  

o červen 2015 - zajištění a úpravy SW pro sběr údajů (SW pro sběr údajů o smluvním 

výzkumu, SW pro sběr údajů o excelentních výsledcích);  

o červen 2015 až prosinec 2015 – zajištění SW a personálních kapacit pro sběr 

a zpracování údajů (SW pro sběr personálních údajů, SW pro práci OVHP, SW 

pro práci Expertních panelů);  

o červenec 2015 – návrh revize Metodiky 2013;  

o červenec 2015 – návrh úprav statutů a jednacích řádů panelů;  

o červenec 2015 až září 2015 - sběr údajů o smluvním výzkumu a o excelentních 

výsledcích (data pro hodnocení 2015); 

o srpen 2015 - meziresortní připomínkové řízení a jeho vypořádání;  

o srpen 2015 – výběr kandidátů na předsedy panelů;  

o září 2015 – schválení úprav statutů a jednacích řádů panelů, jmenování předsedů 

panelů předsedou Rady;  

o září 2015 - předložení materiálu na jednání vlády ČR;  

o listopad 2015 - zasedání Rady – schválení a ustanovení členské základny 

a předsedů OVHP a Expertních panelů;  

o leden až duben 2016 – práce OVHP a Expertních panelů nad údaji 2015;  

o březen - květen 2016 – zajištění SW pro sběr údajů (SW pro sběr údajů o smluvním 

výzkumu, SW pro sběr údajů o excelentních výsledcích);  

o červen 2016 až červenec 2016 - sběr údajů o excelentních výsledcích pro Pilíř II. 

(data pro hodnocení 2016); 

o červen 2016 až srpen 2016 - sběr údajů o smluvním výzkumu pro Pilíř III. (data 

pro hodnocení 2016);  

o červen 2016 až srpen 2016 – práce OVHP nad údaji 2016; 

o červenec 2016 až září 2016 – práce Expertních panelů nad údaji 2016; 

o září až listopad 2016 – výpočet Hodnocení 2015 a 2016;  

o prosinec 2016 – schválení konečných výsledků Hodnocení 2015 a 2016 na jednání 

Rady. 

 


