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Hodnocení kvality:  
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Jakou hodnotu má hodnocení: 
• pro hodnocené,  
• pro hodnotitele,  
• pro zadavatele 
a nakonec  
• pro nás všechny.  



Shodneme se ? 

Hodnocení kvality:  

• co to je kvalitní vědecká publikace 

• je možné se na tom shodnout nezávisle 

 



Ja
k 

se
 li

d
é 

vi
d

í p
o

d
le

 s
vé

 r
o

le
 

• ; 



Jak by hodnocení mohlo vypadat 

 



Z pohledu hodnoceného 

 



Surely you 
were aware 
when you 

accepted the 
position, 
Professor, 
that it was 
publish or 

perish. 



Z pohledu hodnotitele 

 



Link to article usage 

 



Link to author’s page 

 



Link to author’s profile at Web of Science 

 



Z pohledu hodnotící komise 

 



Z pohledu zadavatele 

 



Hodnocení a vedení 

• Hodnocení není samovolné, ani dobrovolné, 
provádí je šéfové  

 



Why it has become more difficult to predict Nobel Prize 
winners: a bibliometric analysis of Nominees and Winners of 
the Chemistry and Physics Prizes (1901-2007)  
Yves Gingras and Matthew L. Wallace 

  

Conclusion: 

 Our comprehensive bibliometric analysis of the 
profile of Nobel prizewinners in chemistry and physics 
from 1901 to 2007, showed that … 

…  it has become nearly impossible to pick up only 
three winners using bibliometric tools.  

 

arXiv.org > physics > arXiv:0808.2517 

Konkrétní příklady z minulosti: 

http://arxiv.org/
http://arxiv.org/list/physics/recent


Rastrovací tunelovací mikroskopie 
G. Binnig, H. Rohrer (Nobelova cena 1986) 



Dan Schechtman 
Nobelova cena za chemii 2011 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Shechtman 
http://www.rsc.org/chemistryworld/Issues/2011/November/QuasicrystalsScoopPrize.asp 

Linus Pauling is noted 
saying "There is no 
such thing as 
quasicrystals, only 
quasi-scientists." 

http://en.wikipedia.org/wiki/Linus_Pauling


Z pohledu nás všech 

 

Co se tedy z hodnocení naučíme 



Quality 

• People differ about Quality 
not because Quality is 
different, but because people 
are different in terms of 
experience. 

 

• In a sense, it’s the student’s 
choice of Quality that defines 
him. 



Hodnocení je nejvíc užitečné  
pro hodnocené 

(a to dokonce i v případě, že se na výsledcích 
neshodneme nebo že se výsledky nedozvíme) 


