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SHRNUTÍ panelové diskuse METODIKA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 

Praha, 13. ledna 2010 

 

„Metodika je funkční, ale pouze v negativním smyslu" 

 

 

I. Aktuálně platná Metodika hodnocení 

 

Z. Němeček jako předseda KHV zrekapituloval tvorbu metodiky, jež měla podle něho především 
nahradit nevyhovující systém výzkumných záměrů.  

Ostatní panelisté sumarizovali své výhrady vůči stávající metodice, kterou vesměs označili za 
nevhodnou. Tento způsob hodnocení se nikde v zahraničí nepoužívá. Toto ostatně potvrdila  

i předběžná zpráva probíhajícího mezinárodního auditu českého systému VaVaI, která označila 
aktuální metodiku za nevhodnou a škodlivou. 

Současná metodika: 

–  nevychází z nezbytných analýz 

–  neprošla řádnou veřejnou diskusí a připomínky z akademické obce nebyly zohledněny  

–  nevhodně a nekoncepčně provazuje hodnocení vědeckých výsledků s financováním 

–  neprofesionálně interpretuje data 

–  nerespektuje různorodost a odlišnou nákladovost jednotlivých vědních oborů  

–  ignoruje specifika jednotlivých typů institucí (vysoké školy, Akademie věd, rezortní výzkumné 
instituce, privátní firmy) 

– redukcí hodnocení na kvantitativní ukazatele stimuluje úpadek kvality výstupů 

 

Veškeré připomínky, ty zásadní, byly Radou pro výzkum a vývoj trvale ignorovány, stejně jako 
jakékoliv jiné argumenty týkající se metodiky. (J. Musilová) 

 

Toto je směs ekonomického voluntarismu a činnosti výboru pro veřejné blaho nebo státní 
plánovací komise. (P. Baran) 

 

„Kafemlejnek“ je schopen zdeformovat celý systém VaVaI  v ČR. Současný stav vede instituce k 
přizpůsobování se, upřednostňování pragmatických a krátkodobých cílů. Podle M. Stehlíka si tvůrci 
stávajícího systému byli těchto rizik vědomi. Sekretář RVVI (a do června 2010 předseda KHV)  

M. Blažka údajně předpokládal vliv metodiky na podstatu činnosti jednotlivých výzkumných 
institucí.  
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II.  Příprava Metodiky hodnocení pro rok 2012  

 

Z. Němeček uvedl, že úpravy stávající metodiky (pro hodnocení v letech 2012 a 2013) musejí být 
dokončeny do června 2011. Vzhledem k nedostatku času půjde o dílčí změny, provedené ovšem bez 
jakýchkoliv analýz, neboť na tyto nebyly RVVI vyčleněny finanční prostředky.  

Ostatní panelisté vnímají takové úpravy jako nezbytné ambulantní zásahy, které ovšem nemohou 
principielně vadnou metodiku napravit. Bylo zdůrazněno, že ani vloni provedené zafixování 
poměrů pro alokaci financí v rámci „skupin oborů" nevychází z jakýchkoliv analýz.  

 

Podle M. Stehlíka vede cesta z tohoto bludného kruhu přes úpravu zákona č. 130/2002 Sb..  

 

III. Optimální forma nové Metodiky od roku 2014 

 

Od roku 2014 by měla platit nová metodika. Přestože se s její přípravou má začít již letos, RVVI  

k tomu odborné veřejnosti dosud oficiálně neposkytla jakékoliv informace.  

Aktuálně se tomuto problému začalo věnovat MŠMT, které deklarovalo vůli k intenzivnímu dialogu  

s akademickou obcí, otevřeným diskusím s odbornou veřejností a transparentnosti. Není ovšem jasné, 
jak tento záměr MŠMT vnímá RVVI, což je pro případný žádoucí efekt klíčovým.  

 

Podle názoru panelistů by nový systém hodnocení VaVaI: 

– měl být oborově specifický 

– měl být založený na peer-review se zapojením zahraničních posuzovatelů 

– neměl mechanicky provazovat hodnocení vědy s financováním institucí 

– mohl i nadále využívat bibliometrická data databáze RIV, ale pouze jako jeden z parametrů 

 

diskusního panelu se zúčastnili: 

PhDr. Pavel Baran, CSc. – ředitel Filosofického ústavu Akademie věd ČR, člen komise RVVI pro 
hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů 

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. – prorektor VŠE v Praze, bývalý vedoucí individuálního projektu 
národní Reformy terciárního vzdělávání MŠMT 

prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. – prorektorka MU v Brně, místopředsedkyně odborné skupiny 
Organizace výzkumu České fyzikální společnosti JČMF 

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. – děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK, předseda komise 
RVVI pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen KHV) 

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. – děkan Filozofické fakulty UK  

 

diskusi zorganizovaly: 

Neformální skupina vysokoškolských vyučujících a občanské sdružení Fórum Věda žije!  

Úplný videozáznam diskuse naleznete na:  www.vedazije.cz  

http://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=5814&lang=cs
http://www.vedazije.cz/

