
Metodika hodnocení výzkumných organizací v ČR, její vývoj a analýza dopadů metodiky hodnocení na 

vybrané výstupy  

 

Michal Zouhar  

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.  

 

Abstrakt: Práce v úvodní části stručně popisuje vývoj metodik hodnocení výzkumných organizací 

v České republice a metodiku hodnocení pracovišť Akademie věd České republiky. V přehledu metodik 

hodnocení od roku 1998 je v práci kladen důraz na popis změn a vývoj hodnocení výstupů výzkumných 

organizací v jednotlivých metodikách. V závěru úvodní části příspěvku jsou popsány zásadní změny 

hodnocení výzkumných organizací, které vstoupily v platnost s novou metodikou hodnocení M2017+. 

Ve vazbě na platnost minulých metodik hodnocení se dále práce zaměřuje na výstupy dvou 

dominantních poskytovatelů institucionální podpory na vědu a výzkum v ČR, a to Ministerstva školství 

mládeže a tělovýchovy a Akademie věd České republiky. Z dostupných dat z Informačního systému 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v ČR jsou analyzovány počty vybraných typů výstupů 

uvedených poskytovatelů institucionální podpory v závislosti na čase a platné metodice hodnocení. 

Pro vybrané typy výstupů reprezentující výstupy základního i aplikovaného výzkumu (článek 

v odborném periodiku, funkční vzorek, patent) je pro uvedené poskytovatele a celou ČR prezentován 

jejich dosažený počet v jednotlivých letech od roku 2005 a je diskutována jejich četnost v závislosti na 

platné metodice hodnocení. V závěru práce jsou analyzovány poměry získaných RIV bodů 

poskytovatelů MŠMT a AV ČR v jednotlivých letech. 

Abstract: The article briefly describes the development of methodologies for the evaluation of the 

research organization in the Czech Republic and the methodologies of evaluation of the Czech 

Academy of Sciences of the Czech Republic. In the review of the evaluation methodologies since 1998, 

emphasis is placed on the description of the changes and on the development of the evaluation of the 

outputs of the research organizations in the evaluation  methodologies. Also there is described the 

fundamental changes in the evaluation of research organizations that came into force with the new 

methodology of evaluation M2017+. In the context of the validity of past evaluation methodologies, 

the work is also focused on the outputs of two dominant providers of institutional funding to science 

and research in the Czech Republic, namely the Ministry of Education, Youth and Sports and the Czech 

Academy of Sciences of the Czech Republic. From the data available from the Information System of 

Science and Research in the Czech Republic, the number of selected types of outputs of the given 

institutional funding of providers is analyzed in relation to the time period and valid evaluation 

methodology. For selected types of outputs representing both basic and applied research outputs 

(articles, functional samples, patents), the quantity of outputs in individual years from 2005 of 

providers and the whole of Czech Republic and their frequency is discussed according to the valid 

evaluation methodology. At the end of the article is analyzed the ratios of the obtained RIV points of 

the providers of the Ministry of Education, Youth and Sports and the Academy of Sciences of the 

Czech Republic in individual years.  
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Úvod 

Hodnocení výzkumných organizací (VO) hraje významnou roli pro kvalitní řízení a efektivní výzkum, 

vývoj a inovace (VaVaI) jak na národní úrovni, tak na úrovni jednotlivých výzkumných institucí. 

Hodnocení jako takové má rovněž společenský dopad, tvoří zpětnou vazbu na využití poskytnutých 

veřejných prostředků a má vazbu na stanovení vhodných národních/mezinárodních priorit výzkumu a 

vývoje (VaV). Mimo to má vliv na řízení lidských zdrojů ve VaV, na efektivní pořizování a využívání 

infrastruktur VaV a v neposlední řadě na správně nastavenou motivaci ve VaV. Hodnocení VaV se 

v České republice uskutečňuje už od roku 2004 a probíhá opakovaně na roční bázi, kdy jsou 

hodnoceny výstupy VO za uplynulých 5 let. Hodnocení VaV VO je zakotveno v zákoně č. 130/2002 Sb.1 

a je realizováno aplikací Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků 

ukončených programů (dále jen Metodika hodnocení). V uplynulých letech došlo k vývoji Metodiky 

hodnocení a k její postupné změně. Současně platná Metodika hodnocení 2017+ přinesla do zažitého 

prostředí hodnocení výzkumu v České republice zásadní změny a zaměřuje se především na kvalitu 

činností bez přímé vazby výstupů na získané institucionální prostředky. Dílčím cílem článku je 

porovnání dříve platné Metodiky hodnocení se současně platnou Metodikou hodnocení M2017+ a 

uvedení zásadních rozdílů a změn v postupu hodnocení činností VO v České republice. V uvedeném 

kontextu je také popsána Metodika hodnocení pracovišť Akademie věd České republiky (AV ČR), která 

využila ustanovení zákona č. 130/2002 Sb. a vytvořila si vlastní metodiku hodnocení pracovišť AV ČR na 

základě mezinárodně uznávaných metodik. Dalším cílem článku je porovnat vybrané výstupy dvou 

dominantních poskytovatelů institucionální podpory na VaV, a to AV ČR a Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Porovnání vybraných výstupů uvedených poskytovatelů si klade za cíl 

analyzovat vývoj počtu jednotlivých výstupů v jednotlivých letech a identifikovat případný 

nárůst/pokles vybraných výstupů s ohledem na platnost dané metodiky hodnocení a jim přiřazenou 

bodovou hodnotu výstupu v daném období. 

 

Základní pojmy hodnocení v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 

V rámci hodnocení VaV činností na národní úrovni, na úrovni instituce i jednotlivce se pro potřeby 

hodnocení používají pojmy a ukazatele kvality, z nichž základní a nejčastější jsou uvedeny níže. 

Výstupy – snadno měřitelné, lze přiřadit jejich kvalitu (odborné publikace, patenty, prototypy apod.). 

Výsledky – pro jeden výsledek může být více výstupů, bezprostřední přínosy pokroku poznání (renomé 

špičkového pracoviště, rozběhnutí nového směru výzkumu nebo uvedení inovovaného produktu na 

trh). Pojem výsledek je často chybně využíván v mnoha dokumentech, například i v rámci metodik 

hodnocení, kde se hovoří o výsledcích, ale přitom se jedná typicky o výstupy. 

Dopady – širší přínosy a to nejen pro organizaci, ale i přínosy pro společnost jako celek (technický 

pokrok, vyšší účinnost zařízení, nižší úmrtnost na rakovinu, apod.).  

Bibliometrie – je vědní disciplína, zabývající se kvantitativní analýzou výstupů VaV a vyhodnocuje 

vědecké výkony organizací i jednotlivců (články, časopisy, monografie, patenty). 

  

                                                           
1  Zákon č. 130/2002 Sb. O podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 



Scientometrie – je vědní disciplína zabývající se měřením vývoje vědy pomocí kvantitativních ukazatelů 

v rámci práce jednotlivců, týmů, oborů. Nejčastěji používanými ukazateli scientometrie jsou: 

Hirschův index „H-index“ – jde o číslo h, které udává počet publikací autora, které byly alespoň 

h-krát citovány (pokud h=5, každá z 5 publikací autora byla citována nejméně 5x). 

Impakt faktor „IF“ – známý a používaný ukazatel kvality časopisu v daném oboru.  Vypočítává 

se na základě citovanosti všech prací v daném časopisu v průběhu dvou let. Hodnota IF 

kvantifikuje průměrný ohlas vědeckých článků otištěných v daném časopise. 

𝐼𝐹2017 =
počet citací jinými časopisy v roce 2017 u publikací vyšlých v roce 2015 a 2016

počet publikací vyšlých v roce 2015 a 2016
 

Article Influence Score „AIS“ – hodnota AIF stejně jako IF kvantifikuje průměrný ohlas 

vědeckých článků otištěných v daném časopise, avšak na rozdíl od IF je méně citlivý na 

sebecitační praktiky časopisů, zohledňuje kvalitu citovaného časopisu, zohledňuje výrazně 

delší citační období (5 let) a eliminuje mezioborové rozdíly.  

Rejstřík informací o výsledcích (RIV) – jde o národní databázi, která je jednou z částí Informačního 

systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI)2. Databáze RIV slouží pro účely 

hodnocení výsledků účelově a institucionálně podporovaného výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací a pro informování vědecké a ostatní veřejnosti o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací podporované z veřejných prostředků. 

Web of Science (WoS)3 – mezinárodní databáze, která obsahuje bibliografické záznamy včetně 

abstraktů, citace prací autorů, informace o článcích, jejich autorech, obsahu a referencích, citovanosti 

a edičních údajích. Umožňuje různorodé vyhledávání záznamů, například podle autorů, názvu 

dokumentu, instituce, čísla projektu, atd. 

Journal Citation Reports (JCR)4 – představuje roční metrickou kumulaci citačních údajů časopisů 

obsažených v databázi WoS. Je zdrojem pro získávání metrických ukazatelů jako impakt faktor, medián 

impakt faktor oboru, pořadí daného časopisu v oboru, atd. Mimo to jsou zde i dohledatelná ISSN čísla 

jednotlivých časopisů. 

Vývoj Metodiky hodnocení na národní úrovni 

Způsob hodnocení se postupně formuje již od roku 1998, kdy došlo k první zásadní změně způsobu 

institucionálního financování VO v ČR [Blažka a kol. 2014]. Původně vycházela výše podpory VO z 

výdajů předchozího roku. Nově byla výše podpory založena na hodnocení výzkumných záměrů a 

výsledků VO, kde výzkumné organizace poprvé formulovaly představy o své činnosti na dalších pět let 

(později prodlouženo na 6 let) a současně uváděly své dosavadní výsledky. Tehdejší vládou byla 

schválena „Pravidla hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování 

institucionální podpory výzkumu a vývoje“ na jejichž základech proběhlo Radou vlády hodnocení první 

vlny výzkumných záměrů (1999-2003, resp. 2004). 

Druhá vlna výzkumných záměrů (2005-2009) přinesla změnu ve způsobu hodnocení, kdy vláda 

odpovědnost za hodnocení přesunula z Rady pro výzkum, vývoj a inovace na MŠMT. Nové hodnocení 

výzkumných záměrů v letech 2002-2003 mělo proběhnout na úrovni poskytovatelů a meziresortní 

                                                           
2 https://www.rvvi.cz/ 
3 www.webofknowledge.com/  
4 https://jcr.incites.thomsonreuters.com/  

https://www.rvvi.cz/
http://www.webofknowledge.com/
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/


úrovni. Zásadní chybou nového postupu hodnocení první vlny výzkumných záměrů bylo, že  se pojalo 

jako veřejná soutěž, tj. bez ohledu na dosud poskytované institucionální prostředky VO. Na základě 

toho byly některým VO několikanásobně navýšeny prostředky pro nové návrhy výzkumných záměrů a 

naopak řadě dalším výzkumné záměry schváleny nebyly [Blažka a kol. 2014]. Vznikla masivní kritika 

tohoto hodnocení a část poskytovatelů v čele s  AV ČR odmítla toto hodnocení respektovat a rozdělila 

prostředky na základě vlastního hodnocení. Vlastní hodnocení a rozdělení institucionálních prostředků 

dle výsledků hodnocení jednotlivých pracovišť provádí AV ČR až do současnosti.   

Na podzim roku 2004 byla schválena první Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků 

Metodika hodnocení 2004, [Úřad vlády České republiky. 2004], kde byly kromě samotné metodiky 

řešeny základní principy hodnocení projektů, výzkumných záměrů atd. na úrovni poskytovatelů. 

Metodika pracovala s jedním indikátorem (index SR), který porovnával veškeré dosažené výstupy 

(vážené podle jednotlivých druhů výsledků) a souhrnné vstupy. Na základě takto vypočteného indexu 

byli jednotliví poskytovatelé a příjemci rozděleni do čtyř skupin. S výjimkou nejhorší skupiny, neměly 

výsledky hodnocení přímý dopad na návrh rozpočtu pro další období. Další významnou odlišností 

oproti pozdějším metodikám bylo, že vstupem pro hodnocení byly pouze výsledky ukončených 

projektů, výzkumných záměrů, které prošly závěrečným hodnocením [Blažka a kol. 2014]. Uvedená 

metodika fungovala s dílčími úpravami do roku 2008. 

Následovala nově přepracovaná Metodika hodnocení 2008 [Úřad vlády 2008], která navazovala na 

změny v podpoře VaV v rámci reformy VaV v roce 2008, ve které došlo především ke změně způsobu 

financování VO – ty již nebyly podporovány formou výzkumných záměrů, ale podporovány podle 

hodnocení svých výsledků přes své poskytovatele. V souladu s novou Metodikou hodnocení 2008 

docházelo k rozdělování prostředků na institucionální podporu VaV na základě hodnocení jednotlivých 

institucí. Vzhledem k metodikám hodnocení před rokem 2008 došlo v nové metodice k některým 

zásadním změnám, z nichž jako nejproblematičtější se ukázala změna týkající se výsledků vstupujících 

do hodnocení VO. Dříve byly hodnoceny výsledky vzniklé v rámci již ukončených grantových a 

programových projektů, zatímco podle Metodiky hodnocení 2008 byly do hodnocení zahrnuty všechny 

výsledky VO uplatněné za posledních 5 let bez ohledu na zdroj, z jakého byly financovány [Blažka a kol. 

2014]. Tímto docházelo k účelové nadprodukci výsledků základního i aplikovaného výzkumu a jejich 

případnému dělení na dílčí výstupy. Mnohdy docházelo i k umělému vytváření samoúčelných výsledků. 

Uvedený fakt vedl v následujících letech ke každoročním úpravám metodiky, které byly často zásadní, 

čímž výsledky hodnocení za jednotlivé roky nebyly srovnatelné ani předvídatelné. Změny metodiky 

hodnocení v následujícím období: 

- V roce 2009 bylo změněno zohlednění roku uplatnění výsledku (tj. rok kdy byl výsledek 

realizován, nikoliv předán do Informačního systému VaV) a došlo k částečnému 

přeformulování definic druhů výsledků [Úřad vlády 2009]. 

- od roku 2010 byl součástí metodiky popis principů použití hodnocení výsledků VO pro návrh 

rozdělení institucionálních finančních prostředků VO, čímž byla uvedena přímá vazba mezi 

hodnocením výsledků a výší institucionální podpory, tzv. „kafemlejnek“.  

- V metodice roku 2010 byly zohledněny tři základní podmínky vztahující se k zachování poměru 

objemu finančních prostředků mezi základním a aplikovaným výzkumem; mezi skupinami 

vědních oborů navzájem a ochraně před nestandardním nárůstem výsledků, který by ovlivnil 

výši institucionální podpory. Tyto podmínky nejsou v této metodice uplatněny na publikace 

v recenzovaných časopisech (Jipm) [Úřad vlády 2010]. Uvedená metodika byla s drobnými 

úpravami platná až do roku 2012.  



V roce 2013 byla vydána metodika hodnocení platná pro léta 2013, 2014, 2015 a nakonec byla její 

platnost prodloužena i pro rok 2016 [Úřad vlády České republiky. 2016]. Do této metodiky hodnocení 

bylo zapracováno oborové hodnocení, které zohlednilo specifika výsledků jednotlivých skupin 

příbuzných oborů a společná kritéria (kapacity, strategie a další ukazatele potenciálu pro budoucí 

rozvoj hodnocených institucí). Oproti předchozí metodice neobsahovala explicitní předpis pro 

stanovení institucionální podpory určené na rozvoj VO. Metodika je strukturovaně rozdělena do tří 

pilířů: Pilíř I – Oborové hodnocení publikačních výsledků; Pilíř II – Hodnocení kvality vybraných 

výsledků; Pilíř III - Hodnocení patentů a nepublikačních výsledků aplikovaného výzkumu. U 

nepublikačních výsledků došlo s ohledem na předchozí roky ke změně bodování a paušální ohodnocení 

zůstává jen u druhu výsledku patent [Rada pro výzkum, vývoj a inovace. 2013].  

V roce 2017 přichází v platnost zcela nová metodika hodnocení, která by neměla hodnotit jednotlivé 

výstupy, ale měla by hodnotit výzkumné organizace jako celek. V rámci hodnocení by mělo být 

zohledněno poslání VO ve výzkumném systému, hodnocení jednotlivých výstupů, dopadů a celkových 

výhledů rozvoje VO, měl by být brán zřetel na oborová specifika a v rámci hodnotícího procesu by 

mělo být využito informovaného a nezávislého peer review pro hodnocení VO v národním i 

mezinárodním kontextu. Současně by měly být v rámci hodnocení poskytnuty údaje pro alokaci části 

veřejných prostředků určených na institucionální rozvoj VO [Úřad vlády České republiky. 2016]. Obsah 

metodiky hodnocení navazuje na výstupy projektu IPn Metodika [Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy 2015.] a na zkušenosti z hodnocení pracovišť Akademie věd České republiky.  Hodnocení 

zohledňuje rozdíly mezi výzkumnými organizacemi podle jejich poslání a úlohy v systému VaVaI a 

motivuje tyto organizace ke zvyšování kvality výzkumu, zapojení do mezinárodního výzkumu i 

k realizaci výzkumu s využitím v aplikacích a rozvoji spolupráce s aplikační sférou. Pro hodnocení jsou 

v nové metodice výzkumné organizace rozděleny do tří segmentů s ohledem na jejich postavení a misi: 

Vysoké školy, ústavy AV ČR a rezortní výzkumné organizace. Samotné hodnocení VO je realizováno 

v pěti základních modulech, které společně umožní plnění strategických cílů systému hodnocení a 

financování. Jednotlivými moduly jsou: Modul 1 - Kvalita vybraných výsledků, Modul 2 - Výkonnost 

výzkumu (bibliometrická analýza), Modul 3 - Společenská relevance (popis potřebnosti výzkumu pro 

společnost, spolupráce s praxí), Modul 4 - Viabilita/Životaschopnost (technické vybavení pracoviště, 

národní/mezinárodní spolupráce, zapojení PhD studentů, kariérní řád, mobilita pracovníků) a Modul 5 

- Strategie a koncepce (vize, mise a směřování pracoviště). Uvedené moduly jsou relevantní pro 

všechny VO bez ohledu na to, jaký typ výzkumu realizují nebo na obor, v němž jsou aktivní. Hodnocení 

ve všech pěti modulech bude využívat, v různé míře, tři základní nástroje: bibliometrickou analýzu, 

vzdálené recenze a po ukončení implementační fáze bude využita i návštěva panelů odborníků na 

místě.  

Metodika vstoupila v platnost v roce 2017, kdy započala svoji implementační fázi. Implementační fáze 

probíhá od roku 2017 do roku 2019  a jednotlivé principy metodiky v ní budou uplatňovány postupně, 

ve zjednodušené podobě a s omezenými důsledky pro financování jednotlivých VO. Každoroční 

hodnocení v implementační fázi bude obsahovat zejména nástroje modulů M1  a M2, které pro 

jednotlivé výzkumné instituce bude zajišťovat Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace. V roce 2020 by 

mělo započít pravidelné hodnocení ve všech modulech a po roce 2020 je cílovým stavem realizace 

kompletního hodnocení jednou za 5 let. 

V rámci přechodného období je také předem stanoveno financování dlouhodobého koncepčního 

rozvoje výzkumné organizace. Prostředky jsou rozděleny na dvě složky: A) stabilizační B) motivační. 

Stabilizační složka je po celou dobu implementačního období fixovaná a vychází z rozdělení prostředků 



podle Metodiky 2013-2016. Motivační složka, jejíž výše je dána meziročním nárůstem prostředků na 

dlouhodobý koncepční rozvoj VO, bude mezi jednotlivé poskytovatele a VO rozdělena na základě 

výsledků hodnocení v jednotlivých letech přechodného období.    

Při porovnání nové, principiálně odlišné Metodiky 2017+, v porovnání s Metodikou 2013-2016, lze 

identifikovat několik zásadních odlišností: 

Metodika 2013 – 2016 Metodika 2017+ 

Hodnocení založeno na lokální soutěži bez 

porovnání s mezinárodním prostředím. 

Umožňuje oborové srovnání se zahraničím. 

Bodování každého výstupu (odborný článek, 

patent, kniha, ...). 

5 kalibrovatelných pohledů (modulů) na danou 

instituci. 

Výpočet podílu „bodového zisku“ instituce na 

celkovém výkonu oboru. 

Je kladen důraz na excelenci, výkon, užitečnost a 

viabilitu VO, je potlačována kvantita výstupů. 

Více bodů = více peněz, bez vazby na kvalitu 

výstupu. 

Hodnocen kvalitní výzkum, jeho dopady  

a efektivita. 

Nutnost manuálních korekcí, především v Pilíři 

III. 

Konečné slovo při hodnocení má panel 

odborníků, který posuzuje VO v daném oboru. 

Jednoduchý návod na distribuci financí v rámci 

instituce (VŠ – fakulty – pracoviště). 

Vyžaduje nutnost řízení výzkumu na institucích a 

změnu zvyklostí finančních toků mezi 

fakultami/pracovišti. 

Světově unikátní způsob hodnocení VaV. Je kompatibilní s některými z hodnocení VO 

v zahraničí. 

Poskytuje dobré zkušenosti s hodnocením 

vybraných výstupů v Pilíři II. 

Staví na dobré praxi hodnocení v rámci Pilíře II, 

hodnocení AV ČR. 

Poměrně jednoduchý proces hodnocení se 

zapojením malého počtu osob. 

Náročný a delší proces hodnocení vyžadující 

zapojení mnoha odborníků. 

 

Průběh implementační fáze Metodiky2017+ 

Nová metodika hodnocení je v současnosti v implementační fázi a v první polovině roku 2018 byly 

prezentovány první výstupy hodnocení dle nové metodiky jednotlivých oborových panelů pro Modul 1 

a Modul 2 uplatněných výstupů v roce 2016.  

Modul 1 se týká hodnocení vybraných nebibliometrizovatelných výsledků uvedených v RIV. Vybrané 

výsledky jsou hodnoceny ve dvou kategoriích, a to: přínos k poznání v daném oboru a společenská 

relevance – význam pro společnost ve smyslu „užitečnosti“ a „potřebnosti“. Hodnocení vybraných 

výsledků je realizováno v oborových panelech, který je složen z předsedy, místopředsedy a dvou členů 

panelu za každý obor dle OECD, Fields of Reserach and Development (FORD). Jeden z členů panelu je 

garantem hodnocení vybraných výsledků a výsledku přidělí vzdálené hodnotitele z databáze 

hodnotitelů. Pro každý výstup jsou vybráni dva vzdálení hodnotitelé, kteří výsledku přiřadí známku A - 

vynikající, B – velmi dobrý, C - průměrný nebo D - podprůměrný. Pokud u dvou vzdálených hodnotitelů 

dojde ke shodě, je známka přijata. Pokud se liší o jeden stupeň, garant rozhodne mezi nimi a pokud se 



liší o více než jeden stupeň, je o posouzení požádán 3. hodnotitel. Výslednou známku hodnocení musí 

schválit druhý člen panelu. Všichni členové panelu mají možnost nahlížet do výsledků hodnocení 

panelu, jehož jsou členy.  

Hodnocení v Modulu 2 spočívá v bibliometrické analýze výstupů ve dvou úrovních: na úrovni 

jednotlivých oborů; na úrovni jednotlivých VO. Pro bibliometrickou analýzu jsou vybrány metriky 

databáze Web of Science a to AIS (Article Influence Score) a metriky databáze Scopus SJR (Scimago 

Journal Rank). Ty jsou metrikami, které například od Jipm (metrika WoS) lépe vystihují průměrný vliv 

článku v delším období a eliminují mezioborové rozdíly. Bibliometrická analýza probíhá v jednotlivých 

oborech dle OECD, které reflektují jednotlivé oborové panely hodnocení M2017+. V průběhu 

hodnotícího procesu byly členy jednotlivých panelů identifikovány některé problémy, a to například, že 

u multioborových časopisů je výsledek vždy započítávám do každého z oborů. Dále probíhá diskuze 

jednotlivých oborových panelů nad tím, která z databází WoS nebo Scopus je pro některé specifické 

obory více či méně relevantní.  

Na základě bibliometrické analýzy bude vytvořen kvalitativní profil výstupů jednotlivých VO, které 

budou seřazeny do jednotlivých pásem podle oborového AIS příslušného odborného časopisu. Pásma 

odpovídají jednotlivým kvartilům (Q1 – pořadí do 25 % časopisů v daném oboru, Q2 – pořadí mezi 26 

% až 50 % časopisů v daném oboru, atd.) a decil – pořadí do 10 % nejlepších časopisů v daném oboru. 

Výsledné bibliometrické profily zároveň vyjádří podíl dané VO na všech špičkových výsledcích v daném 

oboru v ČR, případně v daném segmentu (VŠ, AV ČR) [Úřad vlády České republiky. 2016]. V případě 

profilů VO bude uveden výsledek, na kterém se VO podílela - nebude počítáno s podíly na výsledcích, 

jako v minulých metodikách, kde tato skutečnost měla přímý vliv na finance. Hodnocení podle nové 

metodiky je zaměřeno na kvalitu výzkumu a jeho výsledků, proto zohlednění podílu na výsledcích je 

prozatím irelevantní. Objevují se však názory, že by při porovnání výkonu jednotlivých institucí v ČR 

měla metodika hodnocení zohledňovat velikost VO nebo alespoň výstupy nějakým způsobem 

normovat FTE výzkumných pracovníků VO. Dalším předmětem diskuze je, zda se má jednat o statistiky 

na roční bázi, či kumulativní statistiky za určité období. Z uvedeného je zřejmé, že z implementační 

fáze nové metodiky hodnocení, a to nejen prvních dvou modulů hodnocení, vzejde celá řada 

problémů, situací, námětů na doplnění a názorů na interpretaci výsledků hodnocení. Současně se také 

čeká na reakci VO, které obdržely hodnotící zprávy podle nové metodiky výstupů uplatněných roce 

2016. O tom, že bude celé hodnocení poměrně časově náročný proces, svědčí i to, že výsledky 

hodnocení výstupů za rok 2016 byly známy až v polovině roku 2018. Nicméně proces hodnocení 

v prvních dvou modulech má za sebou první testovací období a lze očekávat, že bude docházet 

k optimalizaci postupů a případně dílčím úpravám metodiky hodnocení. 

Vývoj metodiky hodnocení Akademie věd České republiky  

Akademie věd České republiky, jako poskytovatel institucionální podpory svým jednotlivým 

pracovištím, klade historicky důraz na zvyšování kvality vědecké a odborné činnosti  

a zkvalitňování účasti pracovišť na mezinárodní vědecké činnosti. Počátky pravidelného hodnocení 

jednotlivých pracovišť AV ČR sahají až do roku 1993. Změnu v hodnotícím procesu AV ČR přinesl rok 

2010, kdy již bylo potlačováno financování institucí formou výzkumných záměrů. V roce 2010 

Akademická rada AV ČR schválila nový hodnotící proces výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 

2005-2009, který kladl důraz na výsledky jednotlivých vědeckých útvarů pracovišť. Díky hodnocení 

založenému na mezinárodně uznávaných metodikách bylo poskytovateli AV ČR umožněno upravit výši 

podpory jednotlivým pracovištím na základě výsledků hodnocení. U jiných poskytovatelů v ČR se 



podpora pro pracoviště rozděluje na základě podílu dosažených výsledků pracoviště k celkovému 

objemu výsledků všech pracovišť – existuje přímá vazba mezi výsledy a získanou institucionální 

podporou – tzv. „kafemlejnek“. Cílem provedeného hodnocení AV ČR bylo objektivně posoudit stav a 

vývoj vědecké a odborné výkonnosti nejen celých pracovišť AV ČR, ale i jejich vědeckých pracovních 

útvarů podle dosahovaných výsledků, aktuálních trendů světové vědy a společenskoekonomických 

preferencí. Druhým cílem bylo získat relevantní podklady pro rozhodování o výši institucionální 

podpory pro dlouhodobý koncepční rozvoj jednotlivých pracovišť od roku 2012, po skončení 

financování institucí formou výzkumných záměrů, s cílem bonifikovat pracoviště s vynikajícími 

vědeckými výsledky.  

Principy hodnocení pracovišť AV ČR zohledňují odlišné tematické a oborové zaměření jednotlivých 

pracovišť a jejich vědeckých útvarů. Bylo provedeno rozdělení jednotlivých útvarů do dvou typů – typ I 

(rozhodujícím kritériem je kvalita výsledků vědecké činnosti a jejich význam v mezinárodním kontextu 

daného oboru) a typ II (význam jejich vědecké činnosti je v národním kontextu) [Akademie věd ČR 

2011]. Útvarem je chápána vědecká část pracoviště, například výzkumná skupina, která je organizační 

jednotkou v oficiální struktuře pracoviště. Každý z útvarů byl hodnocen v pěti tematických okruzích: 

A) Kvalita a výsledky vědecké činnosti a aktuálnost tematiky z hlediska trendů světové vědy  

a jejich inovačního potenciálu. 

B) Význam a specifický přínos pracoviště/vědeckého útvaru pro společnost z hlediska společenských, 

kulturních či ekonomických potřeb ČR. 

C) Zapojení pracoviště/vědeckého útvaru do mezinárodní spolupráce, zahrnující účast v zahraničních 

projektech a organizaci významných mezinárodních konferencí. 

D) Personální, materiální a organizační otázky činnosti pracoviště včetně perspektivy jeho rozvoje. 

E) Další aktivity a doplňující informace zahrnující účast v grantech a projektech ČR, pedagogickou 

činnost pracoviště, členství v komisích, redakčních a vědeckých radách, popularizace vědy a výzkumu. 

Pro útvary rozdělené do typu I a typu II byla dle oboru uzpůsobena váha jednotlivých tematických 

okruhů na výsledné hodnocení.  

V první fázi probíhalo mezinárodní hodnocení na základě předložených podkladových dokumentů 

jednotlivých útvarů. Ve druhé fázi probíhalo prezenční hodnocení na jednotlivých pracovištích za 

účasti zahraničních posuzovatelů. Výsledky hodnocení byly zpracovány do dvou protokolů – profilů 

vědeckých útvarů pracovišť a závěrečného hodnocení pracoviště [Akademie věd ČR 2011]. Ze závěrů 

hodnocení vyplývá, že během hodnoceného období 2005 až 2009 došlo na pracovištích AV ČR k 

podstatnému nárůstu měřitelné kvality a množství vědeckých a odborných výstupů pracovišť. Přes 

složitost a logistickou náročnost tohoto cyklu hodnocení pracovišť AV ČR, Akademická rada AV ČR 

konstatovala, že provedení hodnocení až na úroveň jednotlivých vědeckých a odborných útvarů bylo 

správným rozhodnutím, protože poskytlo vedení AV ČR i vedení jednotlivých pracovišť důležité 

podklady pro další zvyšování kvality jejich práce.  

Pro další období hodnocení činnosti AV ČR od roku 2010 do roku 2014, v současnosti poslední 

realizované hodnocení týmů a pracovišť AV ČR, došlo k úpravám hodnocení při zachování základních 

principů předchozího hodnocení. Principy posledního hodnocení AV ČR byly založeny na: 

informovaném peer-review; hodnocení po oborech s cílem respektovat oborová specifika; hodnocení 

ve dvou navazujících fázích; odděleném hodnocení a financování (v hodnotících zprávách nejsou 



finanční doporučení, rozhodování o finančních otázkách je záležitostí manažerského řízení AV ČR); 

transparentnosti spočívající v průběžném informování o hodnocení uvnitř AV ČR a zpřístupnění závěrů 

hodnocení veřejnosti v přiměřeném rozsahu. Významnou změnou oproti předchozím principům 

hodnocení bylo zavedení hodnocení ve dvou odlišných fázích. První fáze se týkala peer review 

vědeckých výstupů a výsledků, kde byla hodnocena pouze kvalita vědeckých výstupů a výsledků 

v rámci oborů jednotlivých oborových skupin, a to v mezinárodním kontextu, bez vztahu k fungování 

pracovišť. Výsledkem byly výkonnostní profily každého z hodnocených týmů. Výstupem první fáze 

hodnocení byly kvalitativní profily týmů získané rozřazením vědeckých výstupů do čtyř, popř. pěti 

kvalitativních skupin podle jejich úrovně ve srovnání s úrovní evropskou a světovou. Druhou fází 

hodnocení bylo peer review pracovišť, kdy výsledky první fáze byly vstupem do druhé fáze a byly 

začleněny do kontextu hodnocení ostatních aspektů činnosti týmů a pracovišť. Ve II. fázi hodnotily 

komise ve 13 oborech týmy ze šesti hledisek: 

a) kvalita výsledků a podíl týmů i ústavu na jejich získání, 

b) společenská (sociální, ekonomická a kulturní) relevance (vzdělávací činnost, výzkum pro praxi, 

popularizační a vydavatelská činnost, služby výzkumu), 

c) zapojení studentů do výzkumu, 

d) postavení v mezinárodním (vědecká reputace a viditelnost v mezinárodním měřítku, 

schopnost přitáhnout zahraniční výzkumné pracovníky) i v národním kontextu, 

e) vitalita, udržitelnost a perspektiva (finanční aspekty, manažerské řízení, lidské zdroje, grantová 

a projektová aktivita), 

f) strategie a záměry do budoucnosti. 

Součástí hodnocení v II. fázi byla návštěva hodnoceného pracoviště členy hodnotícího mezinárodního 

panelu, která měla na programu: prezentaci činnosti jednotlivých týmů; veřejnou prezentaci ředitele 

pracoviště; setkání hodnotící komise s Radou pracoviště; setkání hodnotící komise s ředitelem 

pracoviště a návštěvu laboratoří a zařízení pracoviště [Akademie věd ČR. 2015]. 

Oborový princip umožňoval respektovat oborová specifika vědních disciplín jak při hodnocení kvality 

úrovně výstupů a výsledků, tak při následném hodnocení efektivnosti využití finančních prostředků 

(publikační zvyklosti, způsoby spolupráce, nákladovost výzkumu – např. experimentální náročnost). 

Výstupem hodnocení byla textová zpráva charakterizující kvalitu týmů pracoviště a pracoviště jako 

celku v jednotlivých aspektech i celkově a obsahovala doporučení pro budoucí rozvoj. Závěrečné 

zprávy jednotlivých pracovišť z hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–

2014 jsou veřejně přístupné5. Shromážděné výsledky z I. a zejména z II. fáze hodnocení byly 

poskytnuty Akademické radě AV ČR, která na jejich základě učinila manažerská rozhodnutí, včetně 

stanovení institucionální podpory jednotlivých pracovišť AV ČR, a případně měla možnost doporučit 

provedení žádoucích organizačních změn v jednotlivých pracovištích AV ČR.  

Podle nové Metodiky hodnocení 2017+ budou také hodnoceny i jednotlivé ústavy Akademie věd. 

Hodnocení AV ČR plně vyhovuje minimálním standardům hodnocení všech modulů požadovaných pro 

řízení jednotlivých pracovišť AV ČR. Zároveň je hodnocení AV ČR rozpracováno do většího detailu a 

poskytuje strukturované informace pro řízení jednotlivých týmů na pracovištích AV ČR. Další kolo 

komplexního hodnocení AV ČR je plánováno na rok 2020, kdy se očekává i komplexní hodnocení 

vysokých škol dle navržených modulů v Metodice 2017+. 

  

                                                           
5 http://www.avcr.cz/cs/o-nas/hodnoceni/  
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Analýza vybraných výstupů poskytovatelů institucionální podpory MŠMT a AV ČR v RIV od roku 2005 

V této části článku budou analyzovány tři typy výstupů dvou poskytovatelů institucionální podpory na 

VaV, a to výstupy pracovišť spadající pod poskytovatele institucionální podpory MŠMT a pracoviště 

poskytovatele AV ČR. Oba poskytovatelé sdružují vědecká pracoviště různých oborů, která se největší 

měrou podílí na výkonu VaV v ČR. Jejich výstupy budou analyzovány pro roky uplatnění od roku 2005 

do roku 2017. Analýza vybraných výstupů si klade za cíl studovat vývoj počtu jednotlivých výstupů 

v jednotlivých letech a také identifikovat případný nárůst/pokles vybraných výstupů s ohledem na 

platnost dané metodiky hodnocení a jí přiřazené RIV body výstupu v daném období. Výstupy za 

jednotlivé roky byly vyhledány v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a 

to v databázi RIV6. Pro analýzu a vzájemné porovnání výstupů dvou poskytovatelů byly zvoleny tři typy 

výstupů reprezentující základní a aplikovaný výzkum: 

 J – článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost) - je původní, případně přehledový článek zveřejněný v 

odborném periodiku (časopise) bez ohledu na stát vydavatele. Prezentuje původní výsledky výzkumu a 

byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem [Rada pro výzkum, vývoj a inovace. 

2013]. 

G/B – Funkční vzorek (Gfun) - jedná se např. o návrh, vývoj a následnou výrobu jednoho unikátního 

přístroje nebo laboratorního zařízení nebo vytvoření vzorku biologického charakteru, nesoucího 

prokazatelně novou unikátní a zároveň hospodářsky významnou vlastnost. Podmínkou je novost a 

unikátnost návrhu funkčního vzorku, která je doložitelná technickou nebo obdobnou dokumentací 

výsledku [Rada pro výzkum, vývoj a inovace. 2013]. 

P – Patent - je vynález, kterému bylo vydáno osvědčení o vynálezu a chrání původní výsledky výzkumu 

a vývoje, jež byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Za uplatněný výsledek 

tohoto druhu lze tedy považovat výsledek až v okamžiku vydání patentové listiny [Rada pro výzkum, 

vývoj a inovace. 2013]. 

Pokud se podíváme na vývoj počtu článků v odborných periodikách v jednotlivých letech, je 

z prezentovaných dat na obrázku č. 1 patrný nárůst odborných publikací ve sledovaném období.  

                                                           
6 https://www.rvvi.cz/riv 
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Obrázek č. 1 – Výstupy z databáze RIV typu J v jednotlivých letech v celé ČR a vybraných poskytovatelů 

institucionální podpory AV ČR a MŠMT s vazbou na počet bodů výstupu  

v odpovídající Metodice hodnocení. 

 

Zdroj: Databáze RIV, vlastní zpracování 

Uvedená kategorie výstupů obsahuje všechny typy publikačních výstupů od významných článků 

v renomovaných vědeckých časopisech s impakt faktorem až po recenzované články. 

Z prezentovaných dat je zřejmé, že od roku 2005 dochází na národní úrovni k nárůstu počtu těchto 

výstupů, které reflektuje nárůst publikačních výstupů výzkumných organizací spadajících pod MŠMT. 

V posledních letech je výkon v této oblasti ustálený a téměř konstantní. Ústavy AV ČR mají v celém 

sledovaném období téměř konstantní počty článků v odborných periodikách. Uvedený nárůst počtu 

publikací v období od roku 2005 do roku 2012 může, do jisté míry, také souviset s nárůstem počtu 

bodů dle jednotlivých metodik platných v daných letech, viz dolní graf obrázku č. 1, který ukazuje vývoj 

počtu bodů dle platné metodiky v daném roce za vydanou publikaci ve vybraném časopise 

International Journal of Fatigue (renomovaný časopis v oboru s dlouhou tradicí, v celém sledovaném 

období byl dle Journal Citation Reports v prvním kvartilu oboru Engineering, Mechanical, za poslední 

známý rok citačních údajů 2017 je 19. časopisem ze 128 časopisů oboru a má IF = 3,132). 

Dalším analyzovaným výstupem je jeden z prvopočátečních výstupů aplikovaného výzkumu - Funkční 

vzorek. Z analyzovaných dat na obrázku č. 2 je patrné, že produkce tohoto typu výstupu byla do jisté 

míry motivována jeho bodovým ohodnocením dle platné metodiky.  



Obrázek č. 2 – Výstupy z databáze RIV typu Gfun v jednotlivých letech v celé ČR a vybraných 

poskytovatelů institucionální podpory AV ČR a MŠMT s vazbou na počet bodů výstupu  

v odpovídající Metodice hodnocení. 

 

Zdroj: Databáze RIV, vlastní zpracování 

Z analýzy je zřejmé, že AV ČR má minimální a v průběhu let konstantní produkci tohoto výstupu, 

zatímco počty výstupů VO spadajících pod poskytovatele MŠMT jsou dosti závislé na přidělených 

bodech dle aktuálně platné metodiky hodnocení. Produkce toho typu výsledku od jeho vyjmutí z 

přímého bodového ohodnocení v metodice, tj. od roku 2012, klesá. I dle nově platné Metodiky 

hodnocení 2017+ je váha tohoto výstupu minimální a dá se očekávat, že produkce tohoto výstupu 

poklesne téměř k nulovým hodnotám. Zde je dobré podotknout, že některé typy vykázaných 

aplikovaných výsledků mohou být výstupy projektů aplikovaného výzkumu, případně projektu ve fázi 

udržitelnosti a i přes téměř nulový dopad na hodnocení instituce mohou být vykazovány z důvodu 

splnění monitorovacích indikátorů projektů. 



Obrázek č. 3 – Výstupy z databáze RIV typu P v jednotlivých letech v celé ČR a vybraných poskytovatelů 

institucionální podpory AV ČR a MŠMT s vazbou na počet bodů výstupu  

v odpovídající metodice hodnocení. 

 

Zdroj: Databáze RIV, vlastní zpracování 

Dalším analyzovaným výstupem je patent. Na obrázku č. 3 je prezentován počet udělených patentů ve 

sledovaném období bez rozdílu toho, zda se jedná o patent národní/mezinárodní, a zda je patent 

využívaný, či nikoli.  

Pro jednotlivé roky jsou prezentována data z Informačního systému VaV, ze kterých je patrné, že 

dochází k nárůstu počtu patentů v České republice. Růst patentů je patrný u poskytovatele MŠMT a 

také u AV ČR, kde je nárůst počtu patentů mírnější. Počet patentů v jednotlivých letech, jako jediný 

z vybraných prezentovaných výstupů, nevykazuje závislost na počtu bodů dle platné metodiky 

hodnocení.  

Předchozí grafy na obrázcích č. 1 až č. 3 prezentovaly počty jednotlivých výstupů v uplynulém období a 

nezohledňovaly přidělené RIV body jednotlivým výstupům (například u publikací jejich kvalitu, kde se 

RIV body za publikaci vypočítají dle vzorce v metodice hodnocení, a kde mimo jiné mezi vstupní 

parametry výpočtu patří například pořadí časopisu v oboru a impakt faktor publikace). 

V prezentovaných grafech byl jen naznačen vývoj bodové hodnoty jednoho výstupu vždy v platné 

Metodice hodnocení. Graf na obrázku č. 4 ukazuje závislost celkového počtu RIV bodů v celé České 

republice v jednotlivých letech a podíl na těchto bodech v této práci analyzovaných poskytovatelů 

institucionální podpory, MŠMT a AV ČR.  



Obrázek č. 4 – Závislost celkového počtu RIV bodů v České republice od roku 2009 a podíl na celkových 

bodech poskytovatelů institucionální podpory AV ČR a MŠMT. 

 

Zdroj: Databáze RIV, vlastní zpracování 

Uvedená data nejsou prezentována pro všechny v předchozích grafech analyzované roky, protože se 

autorovi článku nepodařilo v přehledné formě nebo vůbec, dohledat výstupy z hodnocení – to 

samotné je s ohledem na metodiku hodnocení a rozdělení veřejných prostředků podle výsledků VO 

zajímavé. Počty získaných RIV bodů jednotlivých VO spadající pod poskytovatele MŠMT a AV ČR byly 

vyhledány na webových stránkách vyzkum.cz7, kde pod záložkou Metodika VaV bylo možné v archivu 

dohledat některé výsledky hodnocení podle patřičných metodik. Ze zpracovaných dat lze uzavřít, že 

institucí spadající pod poskytovatele dotace MŠMT dochází k postupnému nárůstu podílu na celkovém 

počtu RIV bodů a u institucí spadající pod poskytovatele AV ČR dochází k poklesu podílu na celkovém 

počtu bodů v ČR ve sledovaném období. Uvedený podíl na celkových RIV bodech v ČR jednotlivých 

poskytovatelů institucionální podpory může také reflektovat postoj k Metodice hodnocení a vlivu 

výsledků hodnocení na poskytování institucionální podpory pracovištím spadající pod poskytovatele. 

Dále také reflektuje výsledky dosažené v nových výzkumných centrech vybudovaných zejména 

z Evropských strukturovaných a investičních fondů ESIF. 

Při analýze dvou poskytovatelů institucionální podpory, kteří zaujali odlišný postoj k vazbě metodiky 

hodnocení a financování, je zřejmé, že pokud bude pro instituce existovat přímá vazba mezi výstupy a 

mírou financování VaV, může dojít k vyšší produkci podporovaných výsledků či dokonce k jejich 

účelové nadprodukci, což nebezpečně ovlivňuje jejich kvalitu. U takových typů výstupů je patrný jejich 

výskyt v rámci platnosti dané metodiky a jejich nárůst v případě bonifikace metodikou hodnocení. 

V případě zrušení daného výstupu v metodice hodnocení u něj dojde k poklesu počtu výstupů. Je 

otázkou, zda by tyto výstupy vůbec vznikly, kdyby jim na základě metodiky hodnocení nebyly přímou 

vazbou přiděleny finanční prostředky. Mohou to být jak dílčí výstupy základního výzkumu, v současné 

době problematické publikování v tzv. predátorských časopisech, tak i některé výstupy aplikovaného 

výzkumu, které nevznikají ve spolupráci s firmou nebo jejich vznik není vyžádán trhem nebo 

průmyslem. Příkladem ryzí účelovosti ve vykazování VaV výstupů jsou tzv. funkční vzorky. Jejich 

vykazování strmě narostlo s jejich „oceněním“ za pomoci RIV bodů a okamžitě pokleslo po odebrání 

finanční podpory na tento typ výstupu. Fakt, že je vykazování tohoto typu výstupu na trvalém příkrém 

sestupu, svědčí o tom, že vytváření funkčních vzorků nebylo motivováno zájmem průmyslových 
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partnerů, jak by se u aplikovaných výstupů očekávalo, ale šlo ryze o účelové vykazování za účelem 

navýšení prostředků plynoucích z VaV výstupů. Podobný trend je zřejmý také u patentů, kdy po 

zavedení nové metodiky započal pokles vykazování tohoto typu výstupu. Dřívější nárůst udělených 

patentů nebyl dán pouze vyšší potřebou chránit duševní vlastnictví, ale zejména potřebou vykazovat 

dostatek VaV výstupů. Nicméně, na rozdíl od funkčních vzorků, lze existence tohoto typu výstupu jistě 

použít v metodikách hodnocení VaV, a to ne na základě počtu, ale na základě výše příjmu z udělených 

licencí, tedy příjmu z reálné aplikace patentu. U výstupu typu odborná publikace, je sice účelovost 

v zásadě možná také, nicméně co se týče rozsahu účelového chování, není dopad na pokřivení 

metodiky hodnocení VaV tak markantní.  

Je zřejmé, že přímá vazba mezi počtem výstupů VaV a financováním VaV vede k nadprodukci výstupů, 

které nemají relevantní obraz ve zvyšování kvality či produktivity v oblasti VaV. V případě již ukončené 

metodiky se toto dotýkalo zejména aplikovaných výstupů, kdy jejich počet násobně narostl, bez 

patřičné relevance ke skutečnému výkonu VaV. 

Pro společnost jsou žádoucí především výstupy vzniklé s motivací dalšího pokroku a poznání v daném 

oboru, výstupy s dopadem na společnost se všemi jejími aspekty. Na tomto základě byla také 

vypracována nová Metodika hodnocení 2017+, která je především zaměřena na hodnocení kvality, 

nikoli kvantity a také mimo jiné řeší společenský dopad výstupů organizací a porovnává jejich výstupy 

v národním/mezinárodním kontextu. Z prezentovaných 

a analyzovaných dat vybraných výstupů hodnocených na základě minulých metodik, je posun k nové 

metodice hodnocení rozhodně krokem správným směrem. Nová metodika hodnocení poskytuje 

komplexnější pohled na VO a hodnocení by nemělo být jen povrchním sčítáním bodů, za nezřídka 

diskutabilní výstupy.  Bude záležet na českém vědeckém prostředí, jak brzy se na novu Metodikou 

hodnocení 2017+ adaptuje a jakým způsobem bude implementována z úrovně národní na úroveň 

jednotlivých poskytovatelů a institucí. To, jak jednotlivé instituce a pracoviště obhájí své činnosti a 

jejich kvalitu v rámci nové metodiky hodnocení, ukáží až výsledky nové metodiky hodnocení po 

implementační fázi.  

Závěr 

Z předchozího shrnutí metodik hodnocení VO na národní úrovni a na úrovni Akademie věd ČR je 

patrné, že Akademie věd ČR zaujala vlastní postoj k hodnocení a vytvořila si vlastní hodnotící proces 

svých pracovišť založený na mezinárodně uznávané metodice hodnocení. Z principů hodnocení AV ČR 

je zřejmé, že klade důraz na kvalitu výstupů bez ohledu na tzv. RIV body, porovnává je se zahraničím a 

mimo jiné zohledňuje společenský dopad výstupů. To bylo národním metodikám hodnocení 

v uplynulém hodnocení vyčítáno a má to nyní zásadně změnit nově platná Metodika hodnocení 2017+, 

která byla v některých oblastech inspirována hodnocením AV ČR. Ostatní poskytovatelé institucionální 

podpory, mimo AV ČR, rozdělovali přímo finanční prostředky mezi svá pracoviště na základě platné 

metodiky hodnocení, která jednotlivým výstupům přiřazovala bodovou hodnotu. Na základě poměru 

dosažených bodů k celkovým bodům všech VO poskytovatele v ČR byla rozdělována institucionální 

podpora na následující období a pak zpět podle bodů přerozdělována na výzkumné organizace. 

Vazba mezi platnou metodikou hodnocení a výstupy v ČR byla analyzována na třech vybraných 

výstupech. Z analyzovaných dat je evidentní, že v případě poskytovatele, kde existuje přímá vazba mezi 

počtem výstupů a financováním, dochází k produkci/nadprodukci výstupů vstupujících do hodnocení. 

Byly nalezeny výstupy, jejichž produkce vykazuje přímou vazbu na přidělené body v metodice 

hodnocení (například s nárůstem bodů udělených za výstup v metodice, pak došlo k nárůstu produkce 



výstupu a naopak). V případě poskytovatele, kde financování není úzce spojeno s hodnocením, nebyla 

produkce výsledků metodikou ovlivněna a produkce výstupů měla přirozený vývoj. To potvrzuje kritiku 

minulých způsobů hodnocení a především rozdělování finančních prostředků přímo mezi instituce na 

základě výsledků hodnocení. Nová metodika hodnocení, která je nyní v implementační fázi, se 

zaměřuje především na hodnocení kvality výzkumu a přidělování počtu bodů nahrazuje pohledem na 

danou instituci přes 5 vzájemně propojených hodnotících modulů. V rámci hodnocení je kladen důraz 

na excelenci, výkon, užitečnost a viabilitu VO. Je potlačována kvantita výstupů a je hlavně hodnocena 

kvalita výzkumu, jeho dopady a efektivita. Z popisu dříve platných metodik hodnocení je zřejmé, že 

dochází k zásadním změnám hodnocení činností VO vzhledem ke zvyklostem z předchozích let a dle 

prezentovaných dat je to krok správným směrem. Z porovnání minulých metodik hodnocení VaV v ČR, 

kterými byly hodnoceny výzkumné organizace, včetně VO poskytovatele MŠMT, hodnocení pracovišť 

AV ČR a nové Metodiky hodnocení M2017+ plyne, že implementace nové metodiky bude od VO a 

jejich poskytovatelů vyžadovat větší nároky řízení výzkumu na institucích a změnu zvyklostí interních 

finančních toků, např. mezi univerzitou/fakultami/pracovišti. Z analýzy současného stavu se s ohledem 

na novou platnou metodiku v mírné výhodě jeví poskytovatel AV ČR, který má již s podobným 

způsobem hodnocení zkušenosti. Na ostatních VO a poskytovatelích, ale také i na vedení AV ČR bude 

záležet, jak využijí dosavadní výsledky hodnocení z implementační fáze Metodiky hodnocení 2017+  a 

samotnou implementační fázi metodiky hodnocení především k tomu, aby nastavili vnitřní procesy 

hodnocení svých ústavů/fakult/pracovišť/výzkumných skupin a motivovali výzkumné pracovníky ke 

kvalitním odborným činnostem tak, aby při spuštění plného hodnocení ve všech 5. modulech obstáli 

v konkurenci výzkumných organizací co nejlépe.  
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