Úřad vlády České republiky
Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace
MZV ČR Protokol z projednání výsledků Hodnocení 18 podle M17+
dne 10. 12. 2019 od 11:00 hod.
Přítomni:
Poskytovatel: ředitel Odboru zahraničněpolitických analýz a plánování Mgr. David Král, zvláštní
zmocněnec pro vědeckou diplomacii PhDr. Ing. Petr Kaiser, vedoucí Oddělení VaV Michal Černý
Zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) a Odboru Rady:
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Mgr. Ing. Kateřina Miholová, Ph.D., Ing. Lucie Rulíková
Zástupci Odborných panelů a přizvaní odborníci:
přizvaný expert v oblasti Social Sciences prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M. A.
Předmět jednání:
Institut projednání výsledků s poskytovatelem je upraven v kapitole 4 Metodiky hodnocení
výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje, 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.“
Na národní úrovni bylo hodnocení Modulem 1 v druhém implementačním roce určeno
pro nebibliometrizovatelné výsledky uplatněné v roce 2017 evidované v Rejstříku informací
o výsledcích (RIV) ke dni 1. června 2018. Počet výsledků, které mohly organizace přihlásit
do hodnocení, tvořil podíl 10 % z celkového počtu nebibliometrizovatelných výsledků, tj. druhů
výsledků jiných než Jimp, JSc, D. Výsledky určené pro hodnocení Modulem 1 vybírala výzkumná
organizace dle svého uvážení. Hodnotila se obě dvě kritéria „společenská relevance“ a „přínos
k poznání“. Podle kritéria „přínos k poznání“ došlo i ke zhodnocení shromážděných výsledků za rok
2016, jak stanovil plán implementace M17+. Výsledky hodnocení Modulem 1 byly představeny
v kumulované podobě za oba implementační roky.
Hodnocení Modulem 2 na národní úrovni zahrnovalo kumulativně bibliometrizovatelné výsledky
uplatněné v letech 2016 a 2017. Na základě získaných doporučení byly dle údajů databáze Web
of Science v druhém roce implementace specificky identifikovány výsledky s velkým počtem autorů
(30 a více) a také byla sledována mezinárodní spolupráce.
Indikativní škálování VO je upravováno s dalším náběhem modulů M1 a M2 a narůstáním
robustnosti informace, která z nich vyplývá. Jednání o předběžném škálování VO z pozice Rady
je soustředěno obecně na takové výzkumné instituce, pro které mají ve druhém roce realizované
výstupy na národní úrovni dostatečnou relevanci (funkčnost bibliometrie ve sledovaných oborech,
výsledky hodnocené podle společenské relevance i přínosu k poznání, statisticky významný počet
výsledků ve sledovaném roce).
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Průběh jednání:
Podkladem jednání byly zveřejněné výsledky Hodnocení 2018. Na jejich základě byl v souladu
s Postupem interpretace a agregace hodnocení, schváleným na 351. zasedání Rady pro výzkum,
vývoj a inovace dne 29. listopadu 2019, předsedy Odborných panelů, zástupci Rady a Odboru
Rady, oddělení hodnocení výzkumných organizací zpracován odůvodněný návrh indikativního
škálování po dvou letech implementace M17+. Poskytovatel během jednání prezentoval informace
získané z průběžného hodnocení probíhajícího na jeho úrovni.
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. vykazuje množství výsledků, které je pro účely hodnocení dle
Metodiky 17+ dostatečné. Většina výstupů je řazena do oboru Political Science, a to s výjimkou tří
výsledků přihlášených v oboru Law.
Prof. Bureš okomentoval počet výsledků, resp. jejich nedostatečné množství, aby bylo možno
závazně škálovat. Dále poukázal na absenci dlouhodobého srovnání, informace o velikosti, čerpání
financí a mezinárodních vztazích instituce. V Modulu 1 byla udělena jedna jednička, šest dvojek,
devět trojek a jedna čtyřka, slovní hodnocení byla relativně shodná. Většina výsledků byla
přihlášena k hodnocení podle kritéria přínos k poznání. Prof. Bureš považuje hodnocení výzkumné
organizace v prvním roce implementace v kategorii B za odpovídající. Dr. Miholová upozornila, že
v meziročním srovnání přibyly výsledky s hodnocením 1 a 2, mezinárodní přesah je jasně
identifikovatelný a trend je jednoznačně pozitivní. Příští rok bude informace kumulovaná za tři roky,
bude tedy možno trend ověřit. ÚMV se zatím výrazně neprojevuje v bibliometrické analýze, ovšem
potenciál s nárůstem robustnosti dat tu je. Výzkumná organizace se na hodnoticí škále pohybuje
na hranici A-B.
Zástupci poskytovatele přítomné informovali, že kompletní hodnocení instituce v Modulech 3 – 5
bylo již na jeho úrovni provedeno. Vzhledem ke specializované misi VO považuje její výstupy za
klíčové. Poskytovatel v druhém roce implementace M17+ provedl zásadní personální změny
v hodnocení peer review, počet expertů byl navýšen na 15 osob se zásadní zkušeností. Zpětná
vazba byla velice pozitivní. Z pohledu poskytovatele vykázala organizace pozitivní posun, došlo
k výměně ředitele a představení nových témat výzkumu. Je plánován vznik dvou nových center,
s tím souvisí navýšení institucionální podpory. Dr. Kaiser poznamenal, že VO se zaměřuje i na
forsight, např. v otázce dopadů nových technologií na diplomacii, anticipace budoucích problémů
se zaměřením lokalizaci rizik. Stakeholdery ve vztahu k této VO a jejím výstupům jsou ÚV ČR,
MZV, MO. ÚVM čerpá i HORIZONT 2020. Ředitel Král podotkl, že ČR je v komparativní nevýhodě.
Prof. Bureš souhlasí, ČR nemá úplně porovnatelného partnera, ale mezinárodní srovnání je
důležité, je potřeba se porovnání s mezinárodním prostředím nebát. Domnívá se, že potenciál
a minimálně ambice na mezinárodní úspěch jsou reálné. Tripartita se shodla zařadit VO
na indikativní škále jako A’REZ.
Závěr jednání:
Účastníci jednání se shodli na návrhu indikativního škálování v souladu s náběhem Modulů 1 a 2.
Výzkumné organizace jsou v souladu s ním rozřazeny do klastrů označených předběžným
INDIKÁTOREM REZ: A‘ - D‘.
Na národní úrovni bude škála dále zpřesňována s postupným náběhem Modulů 1 a 2 a z úrovně
poskytovatele podle informací z hodnocení na jeho úrovni.
Hodnocení v Modulech 1 a 2 podle M17+ na národní úrovni zatím zahrnuje hodnocení výsledků
dvou let hodnocení, navrhované škálování má tedy indikativní charakter.
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Odůvodnění škály:
A‘REZ – 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. Podrobný rozbor
odůvodnění
představují
zprávy
pro
VO,
které
jsou
veřejně
přístupné
z http://hodnoceni18.rvvi.cz.

B‘REZ – 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. Podrobný rozbor odůvodnění představují zprávy pro VO, které
jsou veřejně přístupné z http://hodnoceni18.rvvi.cz.

C‘REZ – Průměrná (average)


Instituce nevyrovnané kvality, v parametrech základního a/nebo aplikovaného výzkumu
dosahující v převážné míře dobrých nebo průměrných výsledků a/nebo instituce, která
průměrně naplňuje účel zřízení.



VO se strategií a snahou odstraňovat slabé stránky a nedostatky. Podrobný rozbor
odůvodnění
představují
zprávy
pro
VO,
které
jsou
veřejně
přístupné
z http://hodnoceni18.rvvi.cz.

D‘REZ – Podprůměrná (below average)


Instituce v převážné většině parametrů základního a/nebo aplikovaného výzkumu
podprůměrná.



VO s řadou slabých stránek a nedostatků a omezenou snahou je odstraňovat.

Podrobný rozbor odůvodnění představují zprávy pro VO, které jsou veřejně přístupné
z http://hodnoceni18.rvvi.cz.
N/AREZ


Výzkumné organizace, u nichž nebyla informace dostatečně robustní a nemohl být tak pro
návrh indikativního škálování posouzen reprezentativní vzorek výsledků.

Zapsala: Ing. Lucie Rulíková
Schválili: Mgr. David Král, PhDr. Ing. Petr Kaiser, Michal Černý, doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.,
prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M. A.
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Příloha 1 Indikativní škálování VO podle M17+

A´REZ
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.

MZV ČR IČ 48546054
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