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Úvodník
Spolupráce na veřejných konzultacích je klíčová
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
ve druhém čísle našeho Newsletteru bych Vás ráda upozornila na předběžnou
informaci o plánované veřejné konzultaci první dílčí zprávy Technopolisu, která bude
obsahovat návrh nové metodiky hodnocení výzkumných organizací.
Organizační zabezpečení veřejné konzultace tak, aby byla efektivní a poskytla
využitelné informace, bude náročné, a proto Vás touto cestou prosím o vstřícnost a
úzkou součinnost. V nejbližší době oslovíme výzkumné organizace, ministerstva a
další instituce, aby nominovali kontaktní osobu, která bude spolupracovat s týmem
projektu a na své mateřské instituci zajišťovat kompletaci námětů a připomínek. Ty
pak budou posouzeny a případně brány v potaz při přípravě finálních výstupů
projektu.
Spolupráce s Technopolisem a jeho subdodavateli (NIFU Norsko, TC AV ČR,
InfoScience) je prakticky každodenní a řešení projektu tak nabralo rychlé tempo.
Více podrobností o Technopolisu Vám přinášíme v tomto čísle Newsletteru.
Tým garantů klíčových aktivit je konečně kompletní. Na webových stránkách projektu
nově naleznete vizitku prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., který se zapojil v červenci
2015 jako garant KA7 „Koordinace reformních návrhů a vytváření konsensuálních
podmínek pro jejich přijetí“. Brzy přibude vizitka nového garanta KA4 „Velké pilotní
ověření“, prof. Ing. Vlastimila Růžičky, CSc.
Rádi bychom se od Vás dověděli, zda považujete naše „Novinky“ za užitečný zdroj
informací a přivítáme Vaše náměty a doporučení. Psát nám je můžete na adresu
metodika@msmt.cz. Na webových stránkách projektu se můžete přihlásit i k odběru
aktualit.

Přeji Vám příjemné čtení,

Jitka Moravcová
Hlavní odborná garantka IPN Metodika

Důležitá data pro Váš diář
Konsenzus. To je to, o co v IPN Metodika usilujeme při vytváření návrhu
nového systému hodnocení a financování VaVaI v České republice. Proto
budeme organizovat několik kol veřejných konzultací k průběžným výstupům
projektu. První veřejná konzultace začne v průběhu listopadu a potrvá do
ledna 2015.
V listopadu 2014 zveřejníme koncept první dílčí zprávy Technopolisu, který se bude
týkat metodiky institucionálního hodnocení VaV. Zároveň k němu připojíme formulář
s několika otázkami a prostorem pro připomínky a dotazy výzkumných organizací.
Veřejnou diskuzi k prvním návrhům metodiky hodnocení pak uzavřeme na
konferenci, kterou uspořádáme zkraje ledna v Pardubicích.
Tento proces veřejných konzultací pak budeme opakovat i v případě druhé dílčí
zprávy (problematika financování) a třetí zprávy (syntéza institucionálního
hodnocení, financování a výsledky pilotního ověřování), s nimiž počítáme v lednu,
respektive v dubnu 2015.
Zjištění z veřejných konzultací budou použita při přípravě konečné verze návrhů
nových metodik. „Je pro nás velmi důležité znát názor cílové skupiny. Řádně
zdůvodněné komentáře jsou užitečné, zejména pokud jsou doloženy faktickou
evidencí,“ motivuje profesor Arnold, výkonný ředitel Technopolisu, výzkumné
organizace, aby se ke zprávě vyjádřily.
Co přinese první zpráva?
První dílčí zpráva se bude věnovat metodice institucionálního hodnocení a bude
zaměřena na tři hlavní části. První navrhne, jak vymezit vědecké obory a podobory,
jak definovat základní institucionální jednotku a jak bude proces hodnocení
rozfázován. Druhá část bude patřit oborovým metodikám hodnocení. Kromě jiného
se zaměří na pojetí sebe-evaluační zprávy, podobu bibliometrické zprávy a
specifikuje druh hodnocených výsledků, výstupů a hodnotící kritéria jednotlivých
oborů a typů institucí. Třetí část popíše procesní pravidla hodnocení. Konkretizuje
postupy pro obsazování hodnotících panelů a jejich činnosti a stanoví, jak budou

probíhat návštěvy hodnotitelských panelů na institucích.
Dílčí zprávy od dodavatele veřejné zakázky budou v angličtině, která bude také
pracovním jazykem připomínkového řízení a konferencí. Na konferencích zajistíme
tlumočení a finální verzi zprávy od Technopolisu po zapracování připomínek
přeložíme do češtiny.

Co je Technopolis a jak má poradit českému VaVaI
Při úvahách o budoucnosti hodnocení výzkumu v České republice je dobré
znát hlavní aktéry, kteří nyní v rámci IPN Metodika na návrhu nového systému
institucionálního hodnocení pracují. Seznamte se s Technopolisem,
společností, která zvítězila v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a jejímž
úkolem je pro Česko spolu se subdodavateli navrhnout nový systém
institucionálního hodnocení a financování VaVaI. „Budeme částečně stavět na
tom, co zde již funguje. Zároveň ale usilujeme o systém, kde bude větší
prostor pro zpětnou vazbu a lidský úsudek,“ naznačuje výkonný ředitel
Technopolisu Erik Arnold hlavní charakteristiky chystaného systému.
Mezinárodní společnost, která se zabývá výzkumem a poradenstvím v oblasti vědy,
technologií a inovačních politik, spoluzaložil profesor Arnold v roce 1989. Dnes má
firma s hlavním sídlem ve Velké Británii kolem sto zaměstnanců a pobočky
v několika světových metropolích. Její experti se specializují především na
hodnocení vládních programů v oblasti VaVaI a poskytují podporu při jejich zavádění
a spravování.
Peer review je třeba
Sám Arnold, energický padesátník s více než třicetiletou zkušeností v oboru, se
zaměřuje zejména na integraci přístupu peer-review s bibliometrií. S kombinací
těchto přístupů se počítá také v návrhu nového systému hodnocení pro Českou
republiku. „Aby hodnocení podporovalo rozvoj výzkumných organizací, mělo by
obsahovat peer review. A přinejmenším v některých případech i s návštěvou
hodnotitelů přímo na místě,“ tvrdí profesor Arnold.
Technopolis nový systém hodnocení nenavrhuje zcela sám, ale za pomoci tří
subdodavatelů. Na plnění veřejné zakázky se spolu s ním podílí Norský institut pro
studie o inovacích, výzkumu a vzdělávání (NIFU), Technologické centrum AV ČR a

společnost InfoScience Praha. „Jedná se o rozsáhlý tým a skutečně týmovou práci,“
zdůrazňuje Arnold. „Technologické centrum nám dodává specifické údaje o českém
VaVaI a výborně nás informuje. Snižuje se tím riziko, že bychom jako firma ze
zahraničí nevzali plně v potaz místní kontext,“ dodává k výhodám spolupráce s
domácími partnery.
Nezávislí a zkušení
„Naopak, jako zahraniční dodavatel máme výhodu v tom, že jsme na místním
prostředí nezávislí. Navíc díky našim bohatým zkušenostem víme, jak fungují
systémy hodnocení a financování VaVaI v jiných zemích,“ říká ředitel Technopolisu,
který má na svém kontě řadu podobných projektů napříč celou Evropou. Mezi jeho
klienty patří například instituce Evropské unie, vládní orgány Norska, Švédska,
Finska, Nizozemí a dalších zemí.
Výhodou Technopolisu je také to, že oblast českého výzkumu zná díky dřívějšímu
zpracování mezinárodního auditu systému VaVaI pro MŠMT (IPN Audit VaVaI). Na
mnohé závěry a doporučení auditu VaVaI z roku 2012 IPN Metodika přímo navazuje.
„V Auditu VaVaI jsme byli velmi kritičtí k tehdejší Metodice hodnocení, a to bylo
jedním z důvodů, proč se Rada pro výzkum, vývoj a inovace rozhodla pro změnu
systému,“ vzpomíná Arnold. „V IPN Metodika samozřejmě vycházíme z této dřívější
analýzy, ale zároveň si dáváme pozor, abychom stejně dobře znali a chápali i
současnou situaci,“ dodává ředitel Technopolisu.

Osobnosti IPN Metodika
IPN Metodika je rozsáhlý projekt, na jehož řešení se v základu podílí přes třicet
domácích odborníků. V jeho čele stojí kromě hlavní odborné garantky další garanti
klíčových aktivit, tematických celků, do kterých se projekt dělí. Zajímá Vás, kdo jsou
garanti IPN Metodika a co si od projektu slibují?
> Přečtěte si o nich více na http://metodika.reformy-msmt.cz/predstavujeme.

ZPRÁVY Z PROJEKTOVÉHO TÝMU
Otevíráme vzdělávací kurz o hodnocení vědy
V rámci IPN Metodika nabízíme vzdělávací kurz, který se zaměří jak na teoretické
znalosti, tak na praktické dovednosti v oblasti hodnocení a financování vědy. Kurz
pro přibližně dvacet účastníků potrvá od listopadu do března 2015. Jeho cílem bude
mimo jiné vyškolit experty, kteří budou schopni vést institucionální hodnocení vědy
podle návrhu nové metodiky hodnocení. Kurz bude probíhat formou jednodenních
modulů o sobotách a bude zahrnovat přednášky a praktická cvičení pod vedením
domácích i zahraničních lektorů a odborníků z praxe. Účastníci budou zpracovávat
samostatné úkoly, jejichž výsledky budou využity v rámci IPN Metodika. Kurz je
zdarma a cestovné a stravné bude hrazeno.
Výběr uchazečů spolu s vyhlášením požadavků na přijetí do kurzu proběhne od
poloviny září 2014. Veškeré informace budou zveřejněny na webových stránkách
projektu http://metodika.reformy-msmt.cz/.

První výstup IPN Metodika
V rámci projektu již vznikl první konkrétní výstup. Jedná se o Metodiku hodnocení
velkých infrastruktur, podle níž MŠMT rozběhlo proces hodnocení velkých
výzkumných infrastruktur. Na její přípravě se podíleli experti z klíčové aktivity KA2
Systém hodnocení.
> Metodiku si můžete prohlédnout na http://metodika.reformy-msmt.cz/prvnivystup-ipn-metodika.

Vybíráme nástroje pro bibliometrii
Experti z klíčové aktivity KA1 Informační podpora testují software na zpracování dat
a přípravu bibliometrických analýz z mezinárodních citačních databází. V červenci se
zúčastnili školení na dva analytické nástroje, InCites od společnosti Thomson
Reuters a SciVaI od společnosti Elsevier. V průběhu srpna měli oba tyto nástroje
k dispozici, aby následně rozhodli, který ze systémů je pro potřeby IPN Metodika
vhodnější a bude se pro zajištění bibliometrie v rámci projektu používat. Výběr
daného nástroje experti KA1 řádně zdůvodní. Cílem klíčové aktivity KA1 není
doporučit jedno komerční řešení pro novou metodiku, ale stanovit, jak má vypadat
bibliometrie pro účely hodnocení a jaké indikátory má využívat tak, aby bylo
v budoucnu možné poptávat dodání podkladů pro bibliometrii od více potenciálních
uchazečů.

Nenechte si ujít novinky z projektu

Na webu IPN Metodika jsme pro Vás nově zprovoznili odběr aktualit. Novinky
můžete dostávat RSS kanálem nebo si je nechávat zasílat na svou emailovou
adresu. Registrační formulář najdete na http://metodika.reformy-msmt.cz/ v pravém
postranním panelu.

"Váš názor nás zajímá"
Své názory a doporučení ohledně projektu nám, prosím, pište na emailovou adresu
metodika@msmt.cz.

Aktuality z webu projektu:

„METODIKA VZEJDE Z ANALÝZ
I KOMENTÁŘŮ,“ ŘÍKÁ ŘEDITEL
TECHNOPOLISU
Návrh nového systému hodnocení a
financování VaVaI připravuje pro
Českou republiku ve spolupráci se
zdejšími odborníky britská společnost
Technopolis. V prvním rozhovoru s
jejím výkonným ředitelem, prof. Erikem
Arnoldem, se ptáme zejména na to, jak
do příprav strategických doporučení
může zasáhnout domácí vědeckovýzkumná komunita. „Výsledný návrh
bude vycházet jak z analýz, tak z
komentářů těch, které by nová

IPN METODIKA ZAPOJÍ
I SOUKROMÉ VÝZKUMNÉ
ORGANIZACE
Profesorka Jitka Moravcová a profesor
Václav Havlíček, hlavní odborná
garantka a garant KA7 IPN Metodika,
se 23. 7. 2014 zúčastnili jednání s
předsednictvem Asociace výzkumných
organizací (AVO). Schůzky ve
Výzkumném a zkušebním leteckém
ústavu v Praze využili k tomu, aby
kolegům představili projekt a zejména
cíle a obrysy nové metodiky hodnocení
výzkumných organizací, kterou IPN
Metodika připravuje. S AVO, která
současnou Metodiku 2013 kritizuje, se

metodika ovlivnila,“ říká profesor Arnold
a vyzývá výzkumné organizace a další,
aby k návrhům Technopolisu dávali své
připomínky.
> více

domluvili na spolupráci při utváření
nového systému hodnocení VaVaI.
> více
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