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Úvodník

IPN Metodika navrhne moderní způsob hodnocení
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
význam hodnocení jako nástroje strategického řízení na všech úrovních VaVaI v
celém světě roste. Důvod je jednoduchý. Sílí nároky na odpovědnost za účelně a
hospodárně vynaložené veřejné prostředky a stupňuje se tlak společnosti na sociální
zdůvodnitelnost výzkumu. Nebudu přehnaně pesimistická, když řeknu, že disponibilní
zdroje pro VaVaI jsou a budou omezené.
Naše stávající Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací byla zavedena
v roce 2004 a každoročně upravována. Stále je ale do velké míry čistě kvantitativním
ex-post hodnocením výstupů. Měla zřejmě pozitivní dopad na počet odborných
publikací a v řadě oborů i na jejich vyšší kvalitu. Pozitivní trend posledních let má ale
na svědomí i rychlý růst veřejné podpory až do roku 2009 a nárůst kapacity
výzkumného sektoru díky rozvoji veřejných vysokých škol. A přechod ze stavu
„žádné hodnocení“ do stavu „nějaké hodnocení“ nutně musel znamenat nárůst
výsledků a to zejména, když se podle nich přiznává institucionální podpora.
Rádi bychom v projektu IPN Metodika vypracovali návrh na modernější způsob
hodnocení nejen výsledků, ale i fungování výzkumných organizací v intenci
strategických dokumentů vlády a RVVI. Vyjdeme při tom z bohaté zkušenosti
postupných úprav současné Metodiky, jejího informačně-technického zázemí a
ověřených zahraničních praxí. Projekt se bude zabývat i tím, jak efektivněji rozdělovat
institucionální podporu.
Dobře si uvědomujeme, že vstupujeme na tenký led. Počítáme s hledáním a doufejme i
s nalezením širšího konsensu nad výslednou podobou návrhů. K tomu potřebujeme
koncentrovat zkušenosti, znalosti, tvůrčí názory i nápady našich a zahraničních
odborníků z celého sektoru VaVaI. Nabídnout můžeme otevřenost, rychlé předávání
informací a vliv na konečnou podobu výstupů projektu.
Jedním ze způsobů, jak informovat odbornou veřejnost o dění v projektu, bude
pravidelné vydávání elektronického newsletteru, jehož první číslo právě otevíráte.

Přeji Vám příjemné čtení,

Jitka Moravcová
Hlavní odborná garantka IPN Metodika

Daniel Münich: „Nové hodnocení
přinese solidní informace.
Konečně.“
Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., má v IPN Metodika
důležitou roli. Jako garant klíčové aktivity KA 2
„Systém hodnocení“ dohlíží na tvorbu nové metodiky.
Návrh nového systému institucionálního hodnocení
a financování VaVaI v ČR vzejde z veřejné zakázky,
kterou zpracovává britská společnost Technopolis spolu se subdodavateli. „Mým
úkolem je zajistit, aby navržené hodnocení mělo hlavu a patu,“ říká Münich. Proč
podle něj potřebujeme nové hodnocení a v čem bude jeho největší přínos?

IPN Metodika usiluje o nastavení efektivnějšího způsobu institucionálního
hodnocení a financování VaVaI v České republice. Co je podle Vás hlavní
slabinou současného systému a proč potřebuje změnu?
Hlavní slabinou současného systému institucionálního hodnocení je, že neposkytuje
dost informací, kterých je k efektivnímu řízení systému VaVaI nezbytně třeba. My
vlastně ani institucionální hodnocení výzkumných organizací nemáme. Současná
Metodika hodnocení se v podstatě omezuje na posuzování výstupů VaV. O samotném
fungování či nefungování pracovišť výzkumu neříká vůbec nic. Neposkytuje ani
srovnání vědecké výkonnosti v oborech uvnitř Česka, nemluvě o nějakém srovnání se
světem.
Pokud jde o institucionální financování, to je dnes nastaveno tak, že peníze jdou za
každým jednotlivým výstupem, někdy až jejich autorům. Jenomže účelem
institucionálního financování je především zajišťovat střednědobou stabilitu kvalitním
pracovištím, kde má výzkum zásadnější podíl na celkové činnosti. Má jít o protiváhu
obtížně předvídatelným a fluktuujícím příjmům z grantů a smluvního výzkumu. A také
by financování mělo zohledňovat strategické a rozvojové priority, pokud země nebo
poskytovatelé podpory nějaké mají.
V čem je IPN Metodika užitečný výzkumným organizacím a dalším subjektům
VaVaI v České republice?
Skutečně užitečným bude až hodnocení, které se podle návrhů IPN Metodika provede.
To by mohlo být někdy v letech 2017–2018, tedy až po skončení IPN Metodika.
Výsledky budoucího hodnocení by měly výzkumným organizacím ukázat, jaká je jejich
vědecká výkonnost v jednotlivých oborech v národním a mezinárodním srovnání a dát

jim kvalitní zpětnou vazbu ohledně toho, jak jsou řízeny.
Panuje v řešitelském týmu IPN Metodika shoda nad tím, jak by mělo nové
hodnocení vypadat?
O pojetí navrhovaného systému hodnocení máme konkrétní představu již od
začátku. Mimo jiné díky mnohaletým diskuzím, hlavně v Komisi pro hodnocení
výzkumu při RVVI (KHV). V roce 2012 se tak i na úrovni RVVI dosáhlo shody
nad Dlouhodobými principy hodnocení a financování výzkumných organizací, které
představují jedno z důležitých východisek projektu. Hodnocení bude do velké míry
stavět i na tom dobrém a užitečném, co se dosud podařilo, tedy na zavedeném
informačním systému, na mechanismech vykazování výsledků a podobně.

Zbývající část rozhovoru si můžete přečíst na webu
projektu: http://metodika.reformy-msmt.cz/rozhovor-daniel-munich.

Veřejná zakázka krok za krokem
Návrh nového systému institucionálního hodnocení a financování VaVaI v ČR
vypracuje britská společnost Technopolis, která vyhrála veřejnou zakázku
„Metodika hodnocení ve VaV a zásady financování“. Na dodání finálního návrhu
má čas do konce června 2015, ale první výstupy poskytne již v listopadu tohoto
roku. Zájemci z řad odborné veřejnosti se ke všem průběžným výstupům budou
moci vyjadřovat, ať již formou oficiálního připomínkového řízení nebo na
konferencích, kde se budou materiály veřejně diskutovat.
„Potřebujeme na české poměry získat pohled zvenčí a zjistit, co bychom mohli zlepšit
podle dobré zahraniční praxe,“ vysvětluje prof. Moravcová přednosti spolupráce se
zahraničním dodavatelem. Toho zástupci MŠMT vybrali spolu se třemi subdodavateli,
Norským institutem pro studie o inovacích, výzkumu a vzdělávání (NIFU),
Technologickým centrem AV ČR a společností InfoScience Praha, jako vítězného
uchazeče v zadávacím řízení, které probíhalo od září 2013 do března 2014.
Návrh projde ověřením
Technopolis v rámci veřejné zakázky především navrhne oborové metodiky
hodnocení výzkumných organizací s prvky peer-review a systém institucionálního
financování VaV. Nový systém hodnocení dodavatel v českém prostředí také rovnou
otestuje formou tzv. malého pilotního ověření. Plnění těchto úkolů sleduje a koordinuje

za IPN Metodika docent Daniel Münich, garant KA 2 „Systém hodnocení“.
„S pomocí řady domácích a zahraničních expertů dohlížím a informačně napomáhám
tomu, aby se našel optimální kompromis mezi náročností a nákladností navrženého
systému institucionálního hodnocení a financování, mezi kvalitou a podrobností
získaných informací a aby systém pasoval na historicky zavedenou strukturu českého
systému VaV,“ popisuje své požadavky na výsledky Technopolisu Münich.
Konzultace na třech úrovních
Své dílčí výstupy Technopolis dodá postupně, formou tří průběžných zpráv. Každá
z nich projde důkladnou oponenturou domácích i zahraničních odborníků. V první fázi
výstupy kriticky zhodnotí experti z interního týmu IPN Metodika. Následně zprávy,
které budou v angličtině, prostudují a okomentují vybraní zástupci cílové skupiny,
zejména odborníci z výzkumných organizací a ze strany poskytovatelů veřejné
podpory. Konečně bude mít možnost vyjádřit svůj názor i široká veřejnost a to
prostřednictvím konferencí, kde Technopolis prezentuje svá doporučení.
Připomínkové řízení k první dílčí zprávě zahájíme na podzim 2014 a v listopadu vás
pak pozveme na konferenci k tomuto výstupu. Zpráva se bude věnovat definici
hodnocených jednotek. Zaměří se zejména na určení struktur a procesních pravidel
jejich hodnocení a přinese návrh oborových metodik hodnocení.

V příštím čísle Vám představíme další osobnosti, které se jako garanti klíčových
aktivit podílejí na realizaci IPN Metodika. Zároveň Vám více přiblížíme britskou
společnost Technopolis, dodavatele veřejné zakázky.

"Váš názor nás zajímá"
Pokud máte jakékoli připomínky či nápady ohledně IPN Metodika, neváhejte nám je
prosím napsat na e-mail: metodika@msmt.cz

Novinky o projektu můžete sledovat na našem webu http://metodika.reformymsmt.cz/, kde se také můžete přihlásit k odběru aktualit.

Aktuality z webu projektu:
TECHNOPOLIS JEDNAL S TÝMEM V
PRAZE
Představitelé britské společnosti Technopolis, která
navrhne nový systém hodnocení a financování VaVaI
v rámci IPN Metodika, se zúčastnili jednání
projektového týmu 3. 7. 2014 v Praze. S českými
kolegy během celodenního zasedání pracovali na
společné definici klíčových konceptů, jako je proces
hodnocení a hodnotící jednotka. Od domácích expertů
zároveň dostali aktuální informace o současných
systémech hodnocení v ČR.
> více

RADA PROBRALA OTÁZKY O PROJEKTU,
ZEJMÉNA HARMONOGRAM
Ve středu 25. 6. 2014 se za účasti náměstka ministra
Jaromíra Vebera sešla ke svému čtvrtému zasedání
Rada IPN Metodika. Jednalo se o první setkání po
podpisu smlouvy s dodavatelem veřejné zakázky na
návrh nového systému hodnocení a financování VaV
v České republice. Vysoká účast a živá debata
poukázaly na aktivní zájem Rady o projekt.
> více

PŘEDSTAVUJEME PRVNÍ VÝSTUP IPN
METODIKA
Tým IPN Metodika se podílel na tvorbě Metodiky
hodnocení výzkumných infrastruktur, podle níž se
bude řídit proces hodnocení a hodnotící kritéria
výzkumných infrastruktur. Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy Metodiku zveřejnilo spolu s
výzvou k podávání návrhů výzkumných infrastruktur,
kterou vyhlásilo 23. 6. 2014.
> více
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