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Metodika 17+

 Pracovní materiál předložený RVVI k rozpravě

 Výsledek 
o diskuse v Komisi pro hodnocení vědy RVVI

o mimořádného zasedání KHV s nám. A. Marksem 8. 8. 2016

o jednání pracovní komise (J. Moravcová, E. Zažímalová, P. Dvořák,     
Z. Němeček, J. Machan, přizván J. Konvalinka) 24. 8. 2016

o jednání s poskytovateli, kterého se zúčastnili nám. A. Marks, 
pracovníci sekce RVVI, J. Moravcová, M. Blažka

LXXIV. AF 215.9.2016



 Získat informace pro kvalitní řízení VaVaI na všech stupních 
(formativní hledisko)

 Podpořit zvýšení kvality a konkurenceschopnosti českého 
VaVaI a zvýšit efektivitu vynakládání veřejných prostředků 
(sumativní hledisko)

Cíle
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 Národní politika VaVaI pro léta 2016–2020 

 Národní program reforem ČR pro rok 2016

 Programové prohlášení vlády

 Usnesení vlády č. 1066 z 21. 12. 2015 (návrhy velkých infrastruktur pro 
VaVaI pro poskytnutí účelové podpory v letech 2016 až 2022)

 Usnesení vlády č. 1067 z 21. 12. 2015 (posílení jistoty a dlouhodobé 
stability systému VaVaI po ukončení programovacího období Evropských 
strukturálních a investičních fondů a k přípravě návrhu rozpočtu VaVaI na 
léta 2017, střednědobého výhledu a dlouhodobého výhledu do roku 2021)

 Národní priority orientovaného VaVaI

 Dlouhodobé principy hodnocení výzkumných organizací přijaté RVVI          
v březnu 2011

 Projekt Metodika, zkušenosti z hodnocení v AV ČR

Východiska
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 Kritéria pro různé aspekty výzkumné činnosti 
o výkonnost

o excelence

o společenská relevance

o viabilita (strategie, prostředí a potenciál, postavení v mezinárodní a 
národní výzkumné komunitě)

 Stimulace VO ke zlepšení jejich strategického řízení

 Zohlednění rozdílnosti poslání VO, jednotný rámec pro 
posouzení typů VO

 Zřetel na oborová specifika

 Použití informovaného peer review

Principy
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 3 základní skupiny VO
o AV ČR

o vysoké školy

o rezortní VO

 Výsledkem bude klastrování do 4–5 kvalitativních skupin 

 Systém hodnocení bude budován postupně v letech 2017 
až 2019 s každoročním zvyšováním komplexnosti 

 Po roce 2020 pětiletá perioda

Principy (pokr.)
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 2017
o hodnocení kvality omezeného počtu vybraných výsledků a výstupů 

prostřednictvím mezinárodního peer-review (stupnice vynikající –
velmi dobrý – dobrý – průměrný až podprůměrný)

o jedna hodnoticí komise

o pro náročnost se nebudou konat návštěvy komise na místě

 2018
o rozšíření hodnocení o modul „výkonnost“

o oborové hodnocení: 6 hodnoticích komisí pro vědy přírodní, 
technické, lékařské, zemědělské, sociální a humanitní

 2019
o rozšíření hodnocení o moduly „společenská relevance“ a „viabilita“

Implementace
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 VO budou do hodnocení zapojovány postupně. 

 V roce 2017 by se hodnocení mělo týkat VŠ, které mají 
zákonnou povinnost sebehodnocení a hodnocení VaVaI
bude i součástí akreditace VŠ. Tímto krokem je nabízena 
možnost VŠ se na hodnocení v dalším období dobře 
připravit. 

 Pokud se nezmění zákon č. 130/2002 Sb., musí být 
hodnocení realizování každoročně, proto by v roce 2018 a 
2019 k hodnocení mohly přistoupit rezortní VO a v roce 
2020 i ústavy AV ČR.

Komentář k implementaci
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 červenec–září 2016: tvorba a projednání s dotčenými aktéry

 říjen 2016: schválení v RVVI

 listopad 2016: mezirezortní připomínkové řízení

 prosinec 2016: schválení vládou

 2017: realizace prvního hodnocení podle Metodiky 17+

 2020: hodnocení v plném rozsahu (s modifikacemi podle 
zkušeností z let 2017–2019) a příprava pravidelného 
hodnocení s periodou 5 let

Navržený harmonogram
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