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Abstrakt 
 

Analýza metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků 

ukončených programů 2010-2012. Praktické využití metodiky hodnocení výsledků 

výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2010 -2012 a vybraných 

ukazatelů činnosti VaV vybraných univerzit pro jejich srovnání v ČR za období 2010-2012. 

Byly vybrány univerzity ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB-TU Ostrava. Posouzení 

využitelnosti hodnotících ukazatelů pro VaV pro objektivní hodnocení vědecko-výzkumných 

výkonů vysokých škol. Návrhy a doporučení vybraným výzkumným organizacím v ČR, které 

by mohly vést ke zlepšení hodnocených parametrů výsledků vědy a výzkumu. 

Klíčová slova: věda a výzkum; metodika; Rejstřík informací o výsledcích; ukazatele 
hodnocení. 

 
Abstract 

 
An analysis of a methodology of an evaluation of results of research organisations and the 

evaluation of results of completed programs in years 2010-2012. A practical application of the 

methodology of the evaluation of results of research organisations and the evaluation of 

results of completed programs in years 2010-2012, and selected indicators of 

research and development activities of universities selected for a comparison in the Czech 

Republic for the period 2010-2012. Following universities were chosen CVUT in Prague, 

VUT in Brno and VSB-TU in Ostrava. An assessment of the applicability of evaluation 

indicators for research and development for an impartial evaluation of scientific and research 

performance of universities. Suggestions and recommendations for selected research 

organizations in the Czech Republic that could lead to the improvement of evaluated 

indicators of results in science and research. 

Keywords:  research and development; methodology; Index information on the results; 
assessment indicators. 
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1 Úvod 

Tématem mé diplomové práce je „Praktické využití vybraných ukazatelů pro hodnocení 

výsledků vědy a výzkumu zvolených výzkumných organizací v ČR“. Jejím cílem je zjistit, 

jak jsou porovnány univerzity ve světě, podle jakých kritérií a ukazatelů a jakým způsobem 

jsou tyto organizace hodnoceny v České republice. V ČR byla pro tyto účely vytvořena 

metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací, která stanovuje zásady a kritéria, 

podle kterých je možno charakterizovat vědecký výkon výzkumných organizací a tedy  

i univerzit. Vzhledem k tomu, že tato diplomová práce se bude dále podrobněji věnovat 

porovnání tří největších technických univerzit v ČR – ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB-TU 

Ostrava, bude dále hovořeno pouze o vysokých školách a ne o výzkumných organizacích 

obecně. Dle výše uvedené metodiky jsou výsledky VaV bodově ohodnoceny a podle počtu 

takto získaných bodů v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) jsou univerzitám přiděleny 

finanční prostředky. Jedná se o institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj 

(IP). Každému bodu v RIV je přidělena určitá finanční hodnota tzv. finanční hodnota bodu. 

Výpočet této finanční hodnoty bodu je detailně popsán v kapitole čtyři. Neméně důležitými 

pro hodnocení vědeckého výkonu univerzit jsou také rozpočtové okruhy, které se skládají 

z dílčích ukazatelů týkajících se jednotlivých oblastí činnosti vysokých škol. Blíže je 

o nich pojednáno v kapitole pět. Praktická část mé diplomové práce je tvořena kapitolou 

šest, která je věnována analýze jednotlivých výsledků vědy a výzkumu na vybraných 

univerzitách. Na základě takto získaných údajů ze všech tří univerzit za léta 2010 – 2012 

byly vytvořeny srovnávací tabulky, a to jak za použití výše uvedené metodiky, tak 

i ukazatelů z rozpočtových okruhů. Bude naznačeno, jakým způsobem se dá těchto 

výsledků využít v praxi a získat tak další pohled na jednotlivé univerzity a jejich postavení 

v žebříčku vysokých škol v České republice. Závěrečná část mé diplomové práce obsahuje 

náměty a doporučení, jak vědecký výkon univerzit ještě zlepšit, jakými cestami toho lze 

dosáhnout a jakým směrem se bude hodnocení vědy a výzkumu ubírat v budoucnu. 

Od nepaměti mají lidé potřebu být nejlepší – v životě, v práci, ve sportu. A samozřejmě 

chtějí mít i nejlepší vzdělání. Chtějí studovat na dobré univerzitě. Jak a čím je však 

definována „dobrá univerzita“? Aby se to dalo zjistit, je třeba sestavit žebříček hodnot, 

ukazatelů, kritérií, podle kterých by se daly univerzity srovnávat. To ale není vůbec 
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jednoduché. Je snad nejlepší ta univerzita, která má největší počet studentů? Anebo ta, 

která má nejvíce publikací s impakt faktorem1 či ta, která má v řadách zaměstnanců nejvíce 

profesorů? Aby se cokoliv dalo srovnávat, je nutno najít společnou základnu a na jejím 

základě pak provést srovnání, jinými slovy: nemohu porovnávat např. VŠB-TU Ostrava 

s Harwardovou univerzitou v USA. Nelze. A vůbec ne proto, že jedna leží v Americe  

a druhá v Evropě. Jde v první řadě o typ univerzity a také o tradici a význam obou 

univerzit, přičemž ta první má místní charakter, kdežto druhá je celosvětově uznávanou 

institucí s vysokou prestiží. Takže VŠB-TU Ostrava lze porovnat např. s Ostravskou 

univerzitou, Harvardovu univerzitu např. s Univerzitou v Cambridgi v Anglii atd. Ať tak či 

onak, ve světě existuje spousta žebříčků a indikátorů, které se pro hodnocení univerzit 

používají. 

 

                                                            
 

1 Impakt faktor (též impact factor, IF) ve scientometrii představuje průměrný počet citací průměrné publikace 
v daném vědeckém či odborném časopisu. Impakt faktor je každý rok znovu vyhodnocován americkým 
Institutem pro vědecké informace (ISI) pro rozsáhlý soubor vybraných vědeckých časopisů a publikován ve 
Zprávě o časopisecké citovanosti. Impakt faktor má velký vliv na způsob vědecké práce a její hodnocení. 
Užívání impakt faktoru představuje významný ukazatel kvantity a významný prostředek pro určení kvality 
publikací [1]. 
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2 Porovnávání univerzit ve světě 

Hodnocení a žebříčky jsou dva odlišné, ale související pojmy. Liší se svým účelem 

a výsledky. Hodnocení není stejné jako žebříček. Hodnocení nastavuje měřítka, podle 

kterých se budou dále hodnotit výkony univerzit v konkrétních oblastech. Cílem je 

stanovit, zda vysoká škola splňuje nastavená měřítka (požadavky), což znamená, že buď 

daná instituce dosáhla požadované úrovně, nebo tuto úroveň převyšuje. Výsledky 

hodnocení nemusí být pouze kvantitativní. 

Jaké oblasti univerzit hodnocení zahrnuje je obecně uvedeno na obr. č. 1. 

 

Obr.  1 Hodnocení univerzit, akademické hodnocení a hodnocení různých druhů výzkumu [2] 

Poznámka: ISI, citační index, je druh bibliografické databáze "vysoce citovaných výzkumných 
pracovníků". Jedná se tedy o výzkumné pracovníky, jejichž publikace jsou nejčastěji citovány  
v odborných časopisech v posledním desetiletí. Zařazení do tohoto seznamu je brána jako míra 
vážnosti těchto akademiků a používá se například při hodnocení akademické pozice světových 
univerzit. Tato databáze umožňuje uživateli snadno zjistit, které publikace citovaly publikace dříve 
vydané. 

Žebříčky rozdělují univerzity do nejrůznějších skupin podle číselných ukazatelů. Ukazují 

relativní silné a slabé stránky konkrétní univerzity ve srovnání s ostatními podobně 

zaměřenými univerzitami, a to ve vybraných oblastech měřených konkrétními ukazateli. 

Umístění univerzity na žebříčku ukazuje sílu univerzity v měřené oblasti. Skutečnost, že 

žebříčky jsou založeny výhradně na číselných ukazatelích, celkově zjednodušuje srovnání 

univerzit. Žebříčky jsou efektivní, praktickou a snadno srozumitelnou metodou hodnocení 

a nabízejí jednoduché a názorné srovnání výkonů vysokých škol. Pořadí každé univerzity 

v žebříčku charakterizuje výkon dané univerzity v konkrétní oblasti a tím napomáhá 

hodnoceným univerzitám zaměřit se na problémy, které mají, anebo jim může pomoci 

Hodnocení univerzit

Akademické hodnocení

Hodnocení výzkumu

Publikace

Vědecké práce

ISI Index
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zaměřit na svůj rozvoj v daném směru. Také instituce financující výzkum a rovněž i široká 

veřejnost požadují otevřené a objektivní informace o výkonu vysokých škol. 

Přesto nelze se stoprocentní určitostí tvrdit, že je toto hodnocení spravedlivé. Hlavní 

důvodem je fakt, že každá univerzita je jedinečná a od ostatních se odlišuje v mnoha 

aspektech.  

Existuje několik systémů hodnocení univerzit, které se v současnosti používají. 

K nejznámějším patří HEEACT, ARWU, THE-QS, EU Hodnocení univerzitního výzkumu 

– AUBRE, U-Map klasifikace – CHEPS atd. Ráda bych se blíže zmínila o prvních třech 

jmenovaných. Pro konkrétnější představu jsou níže uvedena statistická data za rok 2009. 

1. HEEACT (Higher Education Evaluation  Accreditation Council of Taiwan) 

Tento žebříček sestavuje Akreditační rada vysokého školství Taiwanu. Klade důraz 

jak na kvalitu, tak i kvantitu výzkumu a aktuální výkonnost výzkumné činnosti 

univerzity. Cílem tohoto žebříčku je identifikovat top 500 univerzit na světě, které 

dosahují nejlepších výsledků ve vědeckém výzkumu. V tabulce 1 je uvedeno, jaká 

kritéria systém používá a jakou má každé z nich při hodnocení váhu. 

Tab.  1 Kritéria a indikátory za rok 2009 pro HEEACT žebříček [2] 

Kritéria Ukazatele Váha 

Produktivita 
výzkumu 

Počet článků za posledních 11 let (1998-2008) 10% 20% 

Počet článků za aktuální rok (2008) 10% 

Dopady 
výzkumu 

Počet citací za posledních 11 let (1998-2008) 10% 30% 

Počet citací za poslední 2 roky (2007-2008) 10% 

Průměrný počet citací za posledních 11 let (1998-2008) 10% 

Excelence 
výzkumu 

h-index za poslední 2 roky (2007-2008) 20% 50% 

Počet nejčastěji citovaných článků (1998-2008) 15% 

Počet článků v impaktovaných časopisech za rok (2008) 15% 
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2. ARWU (Academic Ranking of World Universities) 

Tento žebříček sestavuje univerzita Jiao Tung v Šanghaji.  Je zaměřen na vynikající 

výkon vysokých škol za použití takových ukazatelů, jako je např. počet nositelů 

Nobelových cen apod. V tabulce 2 jsou podrobně uvedena kritéria a ukazatele, 

které jsou používány. 

Tab.  2 Kritéria a ukazatele hodnocení ARWU pro rok 2009 [3] 

Kritéria Ukazatele Popis Váha 
Kvalita 
vzdělávání 

Alumni/Studenti Celkový počet studentů dané instituce, kteří získali 
Nobelovu cenu nebo medaili v určitém oboru.  

10% 

Kvalita 
fakulty 

Ocenění Celkový počet zaměstnanců dané instituce, kteří 
získali Nobelovou cenu ve fyzice, chemii, medicíně a 
ekonomie a zároveň počet zaměstnanců, kteří získali 
medaili v matematice. 

20% 

HiCi  Počet nejčastěji citovaných výzkumných pracovníků ve 
vědecké radě v následujících kategoriích a 
předmětech – vědy o životě, fyzikální vědy, medicína, 
inženýrství, sociální vědy. 

20% 

Výzkum N&S Počet článků publikovaných v „Nature and Science“ od 
2004 do 2008. 

20% 

Výsledky SCI Celkový počet článků indexovaných v  „Science 
Citation Index“ – a „Social Science Citation Index“ za 
rok 2008. 

20% 

Velikost 
instituce 

Velikost Váha výsledků všech 5 výše uvedených ukazatelů 
děleno počtem akademických zaměstnanců na plný 
úvazek. 

10% 

 

3. THE-QS (QS World Universtity Ranking podle Times Higher Education) 

Tento systém hodnocení klade důraz na vzájemné hodnocení univerzit a především 

pak na peer review2, které vyžaduje komunitu expertů ve vymezené oblasti, kteří 

jsou kvalifikovaní a schopni nestranného přezkoumávání. V tab. 3 jsou uvedena 

kritéria a ukazatele, které při hodnocení výkonu univerzit tento systém používá.  

   

                                                            
 

2 Recenze či posouzení – jedná se o proces hodnocení autorovy vědecké práce, výzkumu nebo myšlenky 
jinými lidmi, kteří jsou experti ve stejné oblasti; peer review vyžaduje komunitu expertů v dané - a často úzce 
definované - oblasti, kteří jsou kvalifikovaní a schopni nestranného přezkoumávání. Nestranný přezkum, 
zvlášť u práce, která je šířeji definována nebo patří do více oborů, může být obtížné zajistit. 
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Tab.  3 Kritéria a indikátory THE-QS hodnocení pro rok 2009 [4] 

Kritéria Indikátory Popis Váha 
Kvalita výzkumu Univerzitní (akademický) 

výzkum mezi studenty 
(vrstevníky) 

Složený výsledek založený na průzkumu 
mezi vrstevníky (průzkum byl rozdělen do 
5 oblastí). 9,386 odpovědí. 

40% 

Počet citací na fakultu Přehled vychází z výkonu výzkumu za 
roky 2004-2008 na základě databáze 
Scopus faktoru oproti velikosti zkoumané 
instituce. 

20% 

Zaměstnatelnost 
absolventů 
(uplatnění 
absolventů na 
trhu práce) 

Recenze 
zaměstnavatelů 

Přehled založen na odpovědích 
z průzkumu zaměstnavatelů. 3,281 
odpovědí. 

10% 

Kvalita výuky Přehled fakult a 
studentů 

Přehled založen na poměru počtu 
studentů/fakult. 

20% 

Internacionalizace Internacionalizace 
fakulty 

Přehled založen na podílu mezinárodních 
fakult. 

5% 

Internacionalizace 
fakulty 

Přehled založen na podílu mezinárodních 
studentů. 

5% 

Na základě výsledků hodnocení univerzit podle tří výše popsaných systémů hodnocení 

byla vytvořena následující tabulka top 20 univerzit na světě: 

Tab.  4 20 top univerzit na světě [5] 

University Name HEEACT ARWU THE-QS 

Harvard University 1 1 1 

The Johns Hopkins University 2 19 13 

Stanford University 3 2 16 

University of Washington, Seattle 4 16 - 

University of California, Los Angeles 5 13 - 

University of Michigan - Ann Arbor 6 - 19 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 7 5 9 

University of California, Berkeley 8 3 - 

University of Pennsylvania 9 15 12 

Columbia University 10 7 11 

University of Toronto 11 - - 

University of California, San Francisco 12 18 - 

University of California, San Diego 13 14 - 

The University of Tokyo 14 20 - 

University of Cambridge 15 4 2 

Yale University 16 11 3 

University of Oxford 17 10 5 

Duke University 18 - 14 
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Cornell University 19 12 15 

University College London 20 - 4 

California Institute of Technology - 6 10 

Princeton University - 8 8 

University of Chicago - 9 7 

University of Wisconsin, Madison - 17 - 

Imperial College London - - 5 

Australian National University - - 17 

McGill University - - 18 

ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) - - 20 

University of Edinburgh - - 20 

Z tab. 4 je patrné, že existují značné rozdíly už v první dvacítce nejlepších univerzit. 

Výjimku tvoří pouze Harvardova univerzita, která byla všemi třemi systémy hodnocení 

ohodnocena jako nejlepší a získala první pozici. 

V souvislosti s hodnocením univerzit bych se chtěla zmínit o úspěchu českých univerzit 

v žebříčku QS World University Rankings, který už od roku 2004 srovnává 800 nejlepších 

světových univerzit. Vysokých škol na celém světě je podle některých zdrojů odhadem 

dvacet tisíc. V roce 2013 žebříček tradičně ovládly vysoké školy z USA a Velké Británie. 

Nejprestižnější VŠ na světě je massachusettský Institute of Technology. Z českých 

vysokých škol si v mezinárodním žebříčku nejlépe vede Univerzita Karlova, která je na 

233. místě. V pořadí 451.–460. je České vysoké učení technické, o sto míst dál skončila 

Masarykova univerzita v Brně. Vůbec poprvé se mezi osm stovek nejprestižnějších 

univerzit světa probojovala také Vysoká škola ekonomická. Společně s Vysokým učením 

technickým v Brně je na 651.–700. místě [6]. 

Kromě vědeckých výstupů hodnotí QS World University Rankings také akademickou 

reputaci, reputaci mezi zaměstnavateli, poměr počtu učitelů a studentů, podíl zahraničních 

studentů a podíl cizinců v akademickém sboru. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, univerzity se dají hodnotit z různých úhlů pohledu a podle 

různých kritérií. Protože je však tato diplomová práce zaměřena na porovnání výsledků 

vědy a výzkumu tří největších technických univerzit v České republice - ČVUT Praha, 

VUT Brno a VŠB-TU Ostrava, bude pro toto porovnání vycházeno z Metodiky hodnocení 

výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platné pro 

léta 2010 – 2012 (Metodika). Následující kapitola je proto věnována této Metodice, další 

kapitola pak výpočtu finanční hodnoty bodu. Budou však brány v potaz i jiné ukazatele 
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týkající se činnosti vysokých škol, jako jsou např. počty studentů, počty akademických 

pracovníků atd. Tyto ukazatele v sobě Metodika nezahrnuje, ale pro hodnocení dosažených 

výkonů univerzit a jejich porovnání jsou nezbytné. 
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3 Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací 
a hodnocení výsledků ukončených programů v ČR 

S hodnocením výsledků vědy a výzkumu výzkumných organizací, tedy i veřejných 

vysokých škol, kterým je poskytována veřejná podpora, se v České republice začalo až po 

roce 2000. Pokud bylo hodnocení výzkumných organizací prováděno před tímto datem, 

jednalo se většinou o tzv. samohodnocení, které prováděly samy některé výzkumné 

instituce a organizace. Teprve národní inovační politika České republiky na léta 2005-2010 

dala za úkol Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) novelizovat a průběžně 

zdokonalovat metodiku hodnocení výzkumu. První metodika hodnocení byla zpracována  

a použita v r. 2004 a postupně v ní došlo k celé řadě změn. Pro účely této diplomové práce 

nemá smysl vypočítávat klady a zápory jednotlivých verzí metodiky. Vzhledem k tomu, že 

tématem této diplomové práce jsou výsledky vědy a výzkumu tří největších technických 

univerzit v ČR za posledních 3 roky, bude podrobněji zmíněna pouze Metodika hodnocení 

výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platná pro 

léta 2010-2012 [7].  

Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací bylo prováděno 

v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře, výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. 

Metodika stanovuje tyto zásady: 

 neprovádí se hodnocení efektivnosti výzkumných organizací (VO), 

 do hodnocení výsledků VO jsou zařazeny pouze ty, které mohou být příjemci 

institucionální podpory podle pravidel schválených RVVI a podle vládou 

schváleného návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, 

experimentální vývoj a inovace na rok, ve kterém hodnocení probíhá, s případným 

doplněním VO podle výsledků jednání RVVI s poskytovateli o návrhu rozpočtů na 

rok následující, 

 do hodnocení VO jsou zahrnuty výsledky uplatněné za posledních 5 let bez ohledu 

na to, z jakého zdroje finančních podpor takové výsledky vznikly, 
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 do hodnocení VO jsou podle zákona zařazeny i nově předložené výsledky zařazené 

do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) od 30. května předcházejícího roku do 

30. května roku, ve kterém probíhá hodnocení, 

 do hodnocení výsledků ukončených programů jsou podle zákona zařazeny výsledky 

z hodnocení VO, vztahující se k programu a výsledky ostatních příjemců 

programových projektů předložené a zařazené do 250 dní po ukončení poskytování 

podpory do RIV. 

Jak už jsem uvedla ve své bakalářské práci vypracované v roce 2012 [8], tato Metodika 

měla spoustu nedostatků, např.: 

 byla v rozporu s časovým průběhem VaV, který je ze své podstaty víceletý, nikoli 

jednoletý,  

 nebrala v úvahu specifika jednotlivých oborů, resp. nepracovala se zásadními rozdíly 

mezi vědními obory, jako je např. tendence k publikování (nejlepší vědci z některých 

oborů publikují několikanásobně víc než nejlepší vědci z jiných oborů),  

 vedla k chování, které preferuje maximalizaci hodnot indikátorů spíš než hodnotu 

výsledků,  

 nebrala v úvahu závěry nebo dopady výzkumu, byla zaměřena pouze na výstupy,  

 nepoužívala indikátory založené na „vážnosti“ (tj. např. členství v klíčových panelech 

nebo v redakčních radách časopisů), které poskytují zpětnou vazbu o tom, jak jsou 

výzkumníci přijímáni ve svých vědeckých komunitách atd.  

V současné době (leden 2014) je v platnosti metodika nová, a to Metodika hodnocení 

výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platná pro 

léta 2013 až 2015. Tato nová upravená Metodika by měla být v platnosti až do doby, než 

bude vytvořen a zaveden kvalitativně nový systém hodnocení vycházející z výsledků 

projektu tzv. IPn-Metodika. Výsledky tohoto projektu budou k dispozici 

v implementovatelné podobě nejdříve v roce 2017 a uplatnitelné pravděpodobně o rok 

později.  

Protože je však tato diplomová práce věnována problematice výsledků vědy a výzkumu 

dosažených na ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB-TU Ostrava v letech 2010 – 2012, bude 

vycházeno z Metodiky platné pro léta 2010-2012.  
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4 Výpočet finanční hodnoty bodu pro hodnocení 
výsledků vědy a výzkumu dle Metodiky  

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, výsledky vědy a výzkumu veřejných organizací 

jsou bodovány a podle speciálních vzorců je jim pak přiřazena finančních hodnota 

vyjádřená v korunách. Aby bylo možno stanovit finanční hodnotu bodu, je třeba nejprve 

určit, o jaký druh výsledku se jedná. Definice vědecko-výzkumných výstupů jsou 

následující [9]: 

 článek v odborném periodiku (dle číselníku IS VaVaI se jedná o druh výsledku J) 

s vnitřním členěním:  

o Jimp - článek v impaktovaném časopise Web of Science,  

o Jneimp - článek v recenzovaném časopise ve světově uznávané databázi (ERIH 

A, ERIH B, ERIH C, SCOPUS),  

o Jrec - článek v českém recenzovaném časopise,  

 odborná kniha (druh výsledku B) nebo kapitola v odborné knize (druh výsledku C),  

 článek ve sborníku (druh výsledku D),  

 patent (druh výsledku P),  

 užitný nebo průmyslový vzor (druh výsledku F),  

 poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno (druh výsledku Z7)),  

 prototyp, funkční vzorek (druh výsledku G),  

 poskytovatelem realizovaný výsledek (druh výsledku H),  

 specializovaná mapa, certifikované metodiky a postupy (druh výsledku N),  

 software (druh výsledku R),  

 výzkumná zpráva obsahující utajované informace podle zvláštního právního předpisu 

(druh výsledku V)3,  

 překlad patentu do národního prostředí (druh výsledku T), obvykle se neuvádí, 

                                                            
 

3 Např. zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 
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 specifický vysokoškolský výzkum (druh výsledku S), kód S může být uveden 

v případě že:  

o předkladatelem je vysoká škola nebo její součást nebo příslušná organizační 

jednotka Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra,  

o mezi předkladatelem výsledku a vysokou školou byla uzavřena písemná 

smlouva dle „Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický 

vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací“, které schválila svým usnesením vláda České republiky ze 

dne 17. srpna 2009 č. 1021. 

Protože v minulých letech (v době platnosti Metodik pro léta 2005-2009) docházelo 

k neobjektivnímu hodnocení získaných výsledků vědy a výzkumu veřejných organizací, 

byla v Metodice pro léta 2010-2012 provedena tzv. renormalizace bodového hodnocení 

a jeho následného použití pro návrh rozdělení institucionálních finančních prostředků 

výzkumným organizacím. Přitom jsou 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,  

bez ohledu na to, zda by takové výsledky prošly náročným recenzním řízením posuzujícím 

nejen kvalitu výsledků, ale i to, zda jde o výsledky vědy, výzkumu a inovací (VaVaI). 

Zejména v aplikovaném VaVaI je uplatňována řada kvalitních výsledků, ale ne každý 

výsledek (např. P – patent) je výsledkem výzkumu. Dále Metodika definuje vztah počtu 

bodů a výše finančních prostředků jako jeden z podkladů pro sestavení návrhu rozpočtu. 

Cílem renormalizace bodového ohodnocení bylo zachovat oborové poměry a zabránit 

nekontrolovanému nárůstu bodové hodnoty výsledků, jejichž existence a odborná kvalita 

jsou obtížně ověřitelné. Rovněž byl stanoven způsob přepočtu renormalizovaného 

bodového ohodnocení na výši institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací 

(VO) všem poskytovatelům i jednotlivým VO (s výjimkou VO těch poskytovatelů, kteří 

provádějí vlastní hodnocení ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb.). Renormalizované počty 

bodů byly jediným výsledkem hodnocení; původně přidělené počty bodů nebyly 

zveřejněny. Renormalizované počty bodů mohou být použity i pro výpočet dalších druhů 
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podpory poskytované VO na provádění výzkumu nebo vývoje jako je specifický 

vysokoškolský výzkum apod. Abychom si udělali představu o tom, jak je ten či onen 

vědecko-výzkumný výsledek bodově ohodnocen, jsou v tabulce 2 uvedeny body přidělené 

jednotlivým vědecko-výzkumným výstupům [9]. 

Tab.  5 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků pro výsledky dle platné Metodiky  
pro období 2010, 2011 a 2012  

Druh výsledku I – obory 
NRRE0) 

II – ostatní 
obory 

Jimp článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) 
článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500 

Jneimp článek v recenzovaném 
časopise 

světově 
uznávané 
databáze 4) 

SCOPUS * 12 
ERIH A 30 12 

B 20 11 
C 10 10 

Jrec článek v českém 
recenzovaném časopise 

seznam recenzovaných periodik 5) 10 4 

B odborná kniha světový 
jazyk 

angličtina, čínština, francouzština, 
němčina, ruština, španělština 

40 40 

ostatní jazyky 20 
D článek ve sborníku 6) 8 
P patent „evropský“ patent (EPO)**, patent USA (USPTO) 

a Japonska 
500 

český nebo národní patent (s výjimkou patentu 
USA a Japonska), který je využíván na základě 

platné licenční smlouvy) 

200 

ostatní patenty 7) 40 
Z poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 100 
F užitný vzor 8) 40 

průmyslový vzor 40 
G prototyp, funkční vzorek 40 
H poskytovatelem realizované výsledky 40 
N certifikované metodiky a postupy, specializované mapy s odborným obsahem 40 
R software 40 
V výzkumná zpráva, která je výsledkem obsahujícím utajované informace 9) 50 

0) NRRE zahrnuje obory (dle číselníku IS VaVaI: AA-Filosofie a náboženství, AB-Dějiny, AC-Archeologie, antropologie a 
etnologie, AD-Politologie a politické vědy, AE-Řízení, správa a administrativa, AG-právní vědy, AI-Jazykověda, AJ-
Písemnictví, masmédia a audiovize, AL-Umění, architektura a kulturní dědictví, AM-Pedagogika a školství). 
1) Publikace uvedené v následujících databázích Web of Science společnosti Thomson Reuters: Science Citation Index 
Expanded (SCI-EXPANDED) – 1945 – present; Social Science Citation Index (SSCI) – 1980 – present; Arts & Humanities 
Citation Index (A&HCI) – 1980 – present; Index Chemicus (IC) – 1993 – present; Current Chemical Reactions (CCR-
EXPANDED) – 1986 – present. 
2) Hodnocení Jimp = 10 + 295 x Faktor, kde: 
Faktor = (1 - N) / (1+ (N / 0,057)), kde N je normované pořadí časopisu, N = (P-1) / (Pmax – 1) 
P = pořadí časopisu v daném oboru podle Journal Citation Report v řadě seřazené sestupně podle IF 
Je používána hodnota IF platná v roce uplatnění výsledku, není používána hodnota IF-5. 
Pmax = celkový počet časopisů v daném oboru dle Journal Citation Report 
V případě, kdy bude časopis zařazen do více oborů, bude normované pořadí časopisu N vypočteno jako aritmetický průměr 
normovaných pořadí časopisu ve všech oborech, kde se vyskytuje. 
V případě, že dojde k zavedení IF v databázi SCOPUS, budou výsledky v následujícím období bodovány obdobně jako Jimp. 
3) Jde o multidisciplinární (tedy oborově otevřené) časopisy Nature (ISSN 0028-0836), Science (ISSN 0036-8075). 
4) Světově uznávanou databázi jsou databáze ERIH kategorie A, ERIH kategorie B, ERIH kategorie C nebo SCOPUS. 
5)Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, včetně informací o jeho vzniku a platnosti, je 
zveřejněn na www.vyzkum.cz. 
6) Sborník musí být evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities 
(dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters. 
**EPO-European Patent Office je mezivládní organizace, která byla zřízena v roce 1977 na základě Evropské patentové 
úmluvy (EPC). EPO zajišťuje jednotný postup při podávání žádostí jednotlivými vynálezci a společnostmi, pro patentovou 
ochranu až ve 39 evropských zemích Evropy. 
7) Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu. 
8) Druh výsledku S předávaný v RIV do roku 2008 je hodnocen 40 body. 
9) Týká se pouze výsledků, které obsahují utajované informace podle zvláštního právního předpisu (č. 148/1998 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
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Stanovení korigované bodové hodnoty výsledků má 3 fáze, které se provádějí v přesně 

stanovém pořadí. 

1. Redukce neopodstatněného nárůstu některého typu výsledku na 115 % 

Cílem tohoto kroku je omezit nekontrolovaný nárůst uplatňování některých obtížně 

kontrolovatelných výsledků. Probíhá následovně: 

 součet bodové hodnoty výsledků typu X s rokem uplatnění v roce 2009 je X2009; 

 součet bodové hodnoty výsledků typu X s rokem uplatnění v roce 2010 je X2010; 

 součet bodové hodnoty výsledků typu X s rokem uplatnění v roce 2011 je X2011. 

Pokud je poměr X2010/X2009 > 1.15, jsou bodové hodnoty všech výsledků typu X 

s rokem uplatnění 2010 vynásobeny faktorem cx 

cx = 1,15 . (X2009/X2010). 

Pokud je poměr X2011/X2010 > 1.15, jsou bodové hodnoty všech výsledků typu X 

s rokem uplatnění 2011 vynásobeny faktorem cx 

cx = 1,15 . (X2010/X2011). 

Takto korigovaná hodnota je používána ve všech dalších krocích. Poznámka: tento postup 

se netýká výsledků Jimp. 

2. Úprava poměrů mezi výsledky základní a aplikovaného výzkumu na 85:15 

Poměr 85:15 byl stanoven pro financování výsledků publikačního charakteru a výsledků 

ostatních. Skutečný poměr se od ideálního může odchylovat, proto cílem tohoto kroku je 

upravit bodové hodnocení výsledků tak, aby byl poměr s maximální možnou přesností 

dodržen. Postup je následující: 

 součet bodové hodnoty výsledků základního výzkumu J+B+C+D = SZ;  

 součet bodové hodnoty výsledků aplikovaného výzkum  

P+Z+F+G+H+N+R+V+S+T = SA;  

 korekční faktor pro výsledky základního výzkumu: a85 = 0,85 . (SZ+SA) / SZ  

 korekční faktor pro výsledky aplikovaného výzkumu: a15 = 0,15 . (SZ+SA) / SA  
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 všechny výsledky typů J, B, C, D se vynásobí korekčním faktorem a85, všechny 

výsledky typů P, Z, F, G, H, N, R, V,S, T faktorem a15. 

3. Nastavení poměru mezi skupinami oborů 

 Podíl jednotlivých oborových skupin na celkové bodové hodnotě výsledků je uveden 

v tab. 6;  

 všechny výsledky dané oborové skupiny jsou násobeny korekčním faktorem skupiny;  

 korekční faktor je určen tak, aby byly zároveň zachovány oborové podíly i celkový 

součet výsledků;  

 způsob výpočtu korekčního faktoru ax oborové skupiny X je: ax = px . ( SZ + SA) / X,  

kde SZ, SA jsou definovány v odstavci 1), X je součet všech bodů uplatněných oborem X 

po korekci podle bodů 1) a 2) a px je podíl oborové skupiny X z tabulky 6. 

Tab.  6 Oborové členění a podíl jednotlivých skupin oborů 
Skupina oborů Kódy oborů podle číselníku IS VaVaI Px 

1 Společenské vědy AC, AD, AE, AF, AG, AH, AK, AM, AN, AO, AP, AQ, 
GA 

7,85

2 Technické vědy DH, GB, FS, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, 
JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, 
JY, KA 

15,60

3 Matematické a 
informatické vědy 

BA, BB, BC, BD, IN 5,16

4 Fyzikální vědy BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO 15,08

5 Chemické vědy CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI 15,80

6 Vědy o zemi DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DI, DJ, DK, DL, DM,  5,06

7 Biologické vědy DO, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI  12,00

8 Zemědělské vědy GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM  4,96

9 Lékařské vědy DN, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, 
FM, FN, FO, FP, FQ, FR  

10,74

10 Humanitní a umělecké 
obory 

AA, AB, AI, AJ, AL  7,75

Dále se vypočítá finanční hodnota bodu. Finanční hodnotou bodu se rozumí výše 

institucionálních prostředků na rozvoj výzkumných organizací vztažená na jeden bod 

celkového bodového hodnocení výsledků přiznaného podle Metodiky výsledkům 

předaným výzkumnými organizacemi do RIV.  

Krok první: 
 
RVVI při návrhu státního rozpočtu postupuje podle § 5a odst. 2 zákona. RVVI navrhne na 

základě předchozích usnesení vlády celkový objem institucionálních prostředků určených 
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na výzkumné záměry a rozvoj VO. Od takto určené celkové výše prostředků se odečtou 

veškeré přecházející závazky na výzkumné záměry podle čl. II zákona č. 110/2009 Sb. 

Výsledné číslo odpovídá výši všech finančních prostředků určených na institucionální 

financování rozvoje VO.  

Krok druhý:  
 
Konečné číslo z prvního kroku se vydělí celkovou výší bodového ohodnocení všech 

hodnocených výsledků korigovaných podle výše uvedených kroků 1) až 3), čímž se pro 

daný účel získá finanční hodnota jednoho bodu. 

Aby bylo možno porovnat výkony jednotlivých vysokých škol, existuje celá řada 

ukazatelů, na jejichž základě lze toto hodnocení provést. Protože cílem této diplomové 

práce je porovnat vědecký výkon univerzit, bude největší pozornost věnována právě 

ukazatelům, týkajících se vědy a výzkumu. 
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5 Ukazatele hodnocení vysokých škol  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) vydává 

každoročně Zásady a pravidla pro financování veřejných vysokých škol, která zahrnují 

i financování vědy a výzkumu na vysokých školách a rovněž ukazatele, podle kterých je 

toto hodnocení prováděno [10].  

Příspěvky a dotace rozdělované veřejným vysokým školám jsou členěny do čtyř 

základních okruhů rozpočtu. Tyto okruhy se dále člení:  

 rozpočtový okruh I, normativní část rozpočtu (cca 80%)4 – ukazatele A, B2, B3; 

 rozpočtový okruh II, sociální záležitosti studentů (cca 11%) – ukazatele C, J, S, U;  

 rozpočtový okruh III, rozvoj vysokých škol (cca 7%) – ukazatele G, I; 

 rozpočtový okruh IV, mezinárodní spolupráce a ostatní (cca 2%) – ukazatele D, F, M. 

5.1 Rozpočtový okruh I – ukazatele A, B2, B3 

Ukazatel A stanovený limit počtu studií stanovuje nejvyšší možný počet studií 

(započtených pro financování), která vstupují do výpočtu příspěvku na vzdělávací činnost 

jednotlivých veřejných vysokých škol. MŠMT bylo stanoveno celkem pět limitů: 

 počet studií v prvním roce bakalářských studijních programů (B1); 

 počet studií v prvním roce dlouhých magisterských studijních programů (M1); 

 počet studií v prvním roce navazujících magisterských studijních programů (N1); 

 počet studií v prvním roce doktorských studijních programů (P1); 

 souhrnný počet studií ve všech ostatních letech studia.  

Ukazatel B2 – absolventi, finanční příspěvek na vzdělávací činnost je odvozen od počtu 

absolventů vysokých škol. 

   
                                                            
 

4 Ukazatel B1 bonifikoval v minulosti vysoké školy za roční nárůst počtu studentů. Vzhledem k tomu, že 
v současnosti se vysokoškolská politika zaměřuje na zastavení tohoto růstu, ztrácí sledování ukazatele B1 
význam. S ohledem na množství jiných změn zůstávají ostatní ukazatele prozatím ve svém původním značení 
(B2, B3). 
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U bakalářských studijních programů vstupují do výpočtu ukazatele: 

 multiplikativní koeficient podle typu studijního programu, 

 bonus za bakaláře nepokračující ve studiu a za bakaláře pokračující ve studiu na 

jiné vysoké škole, 

 zaměstnatelnost absolventů. 

U magisterských a doktorských studijních programů vstupují do výpočtu multiplikativní 

koeficient a zaměstnatelnost absolventů. 

Vzhledem k tomu, že tématem této diplomové práce je porovnání vědeckého výkonu tří 

největších technických univerzit, není třeba tento ukazatel blíže specifikovat. 

Ukazatel B3 - kvalitativní a výkonové ukazatele. Jak už bylo zmíněno v závěru předchozí 

kapitoly, budou porovnávány vědecké výkony tří univerzit, proto bude tomuto ukazateli 

věnována samostatná kapitola. 

5.2 Rozpočtový okruh II - sociální záležitosti studentů 

Patří zde následující ukazatele: 

 ukazatel C - stipendia pro studenty doktorských akreditovaných studijních 

programů; 

 ukazatel J - dotace na ubytování a stravování studentů; 

 ukazatel S - sociální stipendia; 

 ukazatel U - ubytovací stipendia. 

Pro účely této diplomové práce není třeba tyto ukazatele dále rozebírat. 

5.3 Rozpočtový okruh III - rozvoj vysokých škol 

Do tohoto okruhu ukazatelů patří dva, a to: 

 ukazatel G - vzdělávací rozvojové projekty Fondu rozvoje vysokých škol a 

 ukazatel I - rozvojové programy. 

Tyto ukazatele slouží pro měření různé úrovně vzdělávacích programů a umožňují také 

profilaci škol na funkce další; například kromě funkce vzdělávací a výzkumné, které jsou 

podporovány přímo z rozpočtu, také funkci mezinárodní, podnikatelskou, celoživotní  
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a regionální. Diverzifikaci univerzit tímto směrem podporují vypisované centralizované 

i decentralizované rozvojové projekty vysokých škol, které vyhlašuje MŠMT. 

5.4 Rozpočtový okruh IV - mezinárodní spolupráce a ostatní 

Do tohoto rozpočtového okruhu patří tři ukazatele, a to: 

 ukazatel D - zahraniční studenti přijímaní v rámci zahraniční rozvojové pomoci, 

mezinárodní spolupráce; 

 ukazatel M - mimořádné úkoly a aktivity a 

 ukazatel F - fond vzdělávací politiky. 

Ukazatel F se týká financování vzdělávání seniorů, tzv. univerzity třetího věku, které je 

řešeno mimo rozvojové programy, a to právě prostřednictvím ukazatele F. Pro účely této 

diplomové práce není nutno se těmito ukazateli podrobněji zabývat.  

5.5 Ukazatel B3 – kvalitativní a výkonové ukazatele 

Ukazatel B3 obsahuje kvalitativní a výkonové ukazatele a jeho prostřednictvím se 

přerozděluje 15 % normativní části rozpočtu vysokých škol. Jedná se o přímé rozdělení 

finančních prostředků v závislosti na výkonech jednotlivých škol (na rozdíl od ukazatele 

A, kde kvalitativní a výkonové ukazatele vstupují pouze do výpočtu limitů financovaných 

studií). Pro rok 2012 bylo navrženo 14 kvalitativních a výkonových ukazatelů. Do celkové 

hodnoty ukazatele B3 pro rok 2012 vstupovaly ukazatele za každou školu jako podíly ze 

součtu daného údaje za všechny veřejné vysoké školy v České republice. 

Výpočet ukazatelů nevychází pouze z údajů za poslední rok, které mohou být ovlivněny 

náhodnými statistickými odchylkami. Ve většině případů se používá vážený průměr 

ukazatele za poslední tři roky, kdy poslední rok (t) s dostupnými údaji má váhu 50 %, rok 

předcházející (t-1) 30 % a rok nejstarší (t-2) 20 %. Celkový přehled ukazatelů je uveden 

v tabulce 7 [10]. 
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Tab.  7 Kvalitativní a výkonové ukazatele vysokých škol  

Poznámka: „Samoplátce“ = student, který hradí plně své studium z vlastních prostředků,  
viz Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ, č. j. 2434/2011-33, čl. 4. 

Ukazatele vědeckého výkonu vysoké školy jsou nejvýznamnějším ukazatelem 

hodnocení vysoké školy. Je zde rovněž zařazen i nový ukazatel vycházející 

z mezinárodního hodnocení vědeckého výkonu výzkumných institucí na celém světě. 

Vědecký výkon vysoké školy je indikován čtyřmi ukazateli a umělecký výkon jedním 

ukazatelem.  

1. Počet bodů za výsledky školy v oblasti výzkumu a vývoje, započítané podle přijaté 

metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Výsledky (vždy jde o součet 

bodů získaných za posledních 5 let předcházejících roku hodnocení) jsou 

zveřejňovány v Rejstříku informací o výsledcích RIV. 

V návrhu Zásad a pravidel 2012 došlo ke dvěma významným změnám v použití údaje 

o počtu bodů. MŠMT navrhlo pro rok 2012 snížení váhy tohoto ukazatele z 25 % na 

pouhou polovinu a použití odlišného (oborově diferencovaného) výpočtu ukazatele 

vycházejícího z počtu bodů získaných v RIV. 

Získaný počet bodů nebyl porovnáván v celém spektru oborů, ale vždy zvlášť ve skupině 

příbuzných oborů. Mezi sebou tedy nebyly srovnávány všechny vysoké školy (a jejich 

fakulty) najednou, nýbrž pouze v příslušné skupině oborů. Vahou každé skupiny oborů 

Kvalitativní a výkonové ukazatele vysokých škol
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium
Doktorské 
studium

B3 celkem

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Vědecký výkon vysoké školy 20,0% 45,0% 71,0% 53,8%

Započítané body RIV (dle oborového členění) a RUV 2,0% 10,0% 18,0% 12,7%

Normovaný počet citací (SCImago) 2,0% 10,0% 18,0% 12,7%

Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 2,0% 10,0% 18,0% 12,7%

Vlastní příjmy z aplikovaného výzkumu 14,0% 15,0% 17,0% 15,8%

Kvalita studijních programů a doktorská studia 60,0% 35,0% 15,0% 29,2%

Přijatí Bc absolventi do N1 jiné VVŠ 15,0% 8,0% 5,2%

Hodnocení kvality vysokoškolského studia absolventy 25,0% 15,0% 9,2%

Studenti doktorských programů 2,0% 2,0% 1,7%

Absolventi doktorských programů 3,0% 1,5%

Vážený počet profesorů a docentů 20,0% 10,0% 10,0% 11,7%

Mezinárodní mobilita a internacionalizace 20,0% 20,0% 14,0% 17,0%

Mezinárodní spolupráce ve vědeckých výsledcích (SCImago) 8,0% 10,0% 7,7%

Cizinci v příslušném typu studijního programu (bakalářském, 
magisterském, doktorském)

5,0% 3,0% 1,0% 2,3%

„Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu 
(bakalářském, magisterském, doktorském)

5,0% 3,0% 1,0% 2,3%

Vyslaní v rámci mobilitních programů 5,0% 3,0% 1,0% 2,3%

Přijatí v rámci mobilitních programů 5,0% 3,0% 1,0% 2,3%
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jsou přitom celkové počty studentů veřejných vysokých škol. MŠMT navrhlo vymezení 

skupin oborů podle jejich vzájemné příbuznosti a podle kvantitativního zastoupení mezi 

studenty vysokých škol. 

2. Normovaný počet citací (ONI) všech publikací dané instituce je násobkem 

indikátoru Output (O) a Normalized Impact (NI). Pro jeho určení byly využity dva 

indikátory převzaté z databáze SIR World Report 2010.5  

Vědecký výstup instituce vyjadřuje indikátor O, který představuje počet výstupů 

pracovníků dané instituce zařazených do databáze SCOPUS nebo Web of Science 

(podmínka zařazení výstupu do databáze SCOPUS platí přirozeně i pro definice ostatních 

indikátorů ze SIR World Report) a publikovaných v posledních pěti letech. 

Indikátor NI představuje průměrný podíl počtu citací jednotlivých výstupů dané instituce 

k průměrnému počtu citací všech výstupů v daném vědním oboru. Indikátor váženého 

normalizovaného impactu NI vychází z metodiky vytvořené ve švédském Karolinska 

Institutet a používané rovněž v analýzách SCImago. 

3. Objem účelových neinvestičních prostředků (včetně zahraničích) na výzkum  

a vývoj.  

Jedná se o dotace, z nichž méně než polovina jde z MŠMT, dále jsou to dotace z jiných 

kapitol státního rozpočtu, menší částky přicházejí z projektů financovanými z rozpočtu 

krajů, z operačních projektů Evropské unie (OP EU) a ze 7. rámcového programu pro 

výzkum a technologický rozvoj.  

Tyto finanční prostředky byly v minulých letech použity například na Výzkumná centra  

a Centra základního výzkumu, na program Zdravý a kvalitní život, na Informační zdroje 

pro výzkum a vývoj, na programy INGO, Kontakt, Eureka, COST, Eupro apod. 

Neinvestiční prostředky na výzkum a vývoj v sobě zahrnují rovněž prostředky získané 

v grantových soutěžích, které jsou již řadu let sledovány zvlášť. Na všech veřejných 

vysokých školách dohromady se jedná zhruba o polovinu všech neinvestičních prostředků 
                                                            
 

5 Na podzim roku 2010 publikovala SCImago [11] (španělská výzkumná organizace pracující s údaji  
z databáze SCOPUS) v pořadí již druhou výroční zprávu zaměřenou na celosvětové hodnocení institucí vědy  
a výzkumu s názvem SCImago Institutional Ranking (SIR) World Report 2010. Analýzy SCImago 
Institutional Ranking vycházejí z databáze SCOPUS a zahrnují výstupy institucí za posledních pět let  
(v podzimním SIR World Report 2010 jsou publikovány výsledky za roky 2005-2009, tedy za stejné období 
jako výsledky RIV zveřejněné na začátku roku 2011). 
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na výzkum a vývoj. O něco více než polovinu tvoří prostředky od Grantové agentury 

České republiky (GA ČR) a nově založené Technologické agentury ČR (TA ČR), dále 

prostředky od Grantové agentury Akademie věd (GA AV), jednotlivých ministerstev 

(MPO, Mze, MZ, MŽP), grantových agentur dalších resortů apod. Velmi podstatná je 

skutečnost, že se vždy jednalo o výsledek nějaké soutěže či jiného mechanismu 

výběrového řízení nejlepších projektů. Vysoké školy získaly tyto prostředky v soutěži 

nejen s jinými školami, ale i s jinými neškolskými institucemi, jako jsou výzkumné ústavy, 

konzultantské firmy atd. Proto lze údaj o získaných grantových prostředcích považovat za 

velice vhodný ukazatel vědeckého výkonu vysoké školy.  

4. Součet vlastních příjmů z aplikovaného výzkumu, jenž vstupuje mezi kvalitativní  

a výkonové ukazatele jako významný ukazatel další podstatné činnosti vysokých 

škol, kterou je transfer znalostí a dalších výsledků jejich práce do společnosti.  

Jsou zde zahrnuty výnosy z hlavní a doplňkové činnosti, které se uvádějí ve výročních 

zprávách o hospodaření každé vysoké školy ve výkazu zisku a ztrát pod názvem Tržby 

z prodeje služeb. Ukazatel vlastních příjmů byl v této podobě zařazen do Zásad a pravidel 

pouze pro rok 2012. Pro následující roky ministerstvo sestavilo nový ukazatel, který bude 

založen na výnosech ze smluvního výzkumu jednoznačně identifikovatelného z účetnictví 

vysokých škol. 

5. Ukazatel uměleckého výkonu využívá pro hodnocení výsledků tvůrčí umělecké 

činnosti Registr výsledků tvůrčí umělecké činnosti (RUV) a příslušnou Metodiku 

hodnocení výstupů z tvůrčí umělecké činnosti.  

Výsledky hodnocení vstupují do výpočtu jako kompenzace uměleckým veřejným vysokým 

školám a ostatním veřejným vysokým školám s uměleckými fakultami za ukazatel 

vědeckého výkonu ONI (SCImago), v němž se nemohou realizovat. Ze sumy prostředků 

vymezené dohromady pro ukazatele ONI a RUV budou prostředky pro rozdělení na 

základě RUV vymezeny podle podílu normativních studentů uměleckých vysokých škol 

a vysokých škol ostatních s uměleckými fakultami. 

Součástí ukazatele B3 je také ukazatel Kvalita studijních programů a uplatnění absolventů, 

týkající se absolventů všech studijních programů. Patří sem i ukazatel vážený počet 

profesorů a docentů přepočítaný a vážený za poslední tři roky (váha profesora je přitom 

stanovena na 2,5 a váha docenta na 1,5), zdrojem dat je statistika Ústavu pro informace ve 



23 

vzdělávání. Součástí kvality studijních programů je i hodnocení kvality vysokoškolského 

studia absolventy vysokých škol. 

Ukazatele B3 je rovněž tvořen i ukazatelem Mezinárodní mobilita a internacionalizace, 

obsahující mezinárodní spolupráci (ICO), který vychází opět z projektu SCImago a SIR 

World Report. Indikátor IC (International Collaboration) vyjadřuje podíl výstupů 

pracovníků dané instituce zařazené v databázi Scopus za posledních pět let, které byly 

zpracovány ve spolupráci s pracovníky institucí z jiných zemí. Ukazatel ICO pak vyjadřuje 

počet takových výstupů za každou instituci. Patří zde i počet všech studentů s cizím 

státním občanstvím mimo těch, kteří plně hradí své studium z vlastních prostředků a těch, 

kteří přijeli na stáž ve studijních programech, počítáno zvlášť pro studenty bakalářských, 

magisterských a doktorských studijních programů. Dále pak počet všech studentů s cizím 

státním občanstvím, kteří plně hradí své studium z vlastních prostředků („samoplátci“), 

počítáno zvlášť pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních 

programů (ve všech případech vážený průměr za poslední tři roky). Nedílnou součástí 

hodnocení je i vážený průměr zahraničních pobytů vyjíždějících studentů ze školy v rámci 

mobilitních programů, které trvaly alespoň 30 dní včetně dnů výjezdu a návratu, měřené ve 

studentoměsících a probíhaly v období od 1. 9. do 31. 8. a vážený průměr pobytů 

přijíždějících studentů na školu v rámci mobilitních programů, které trvaly alespoň 30 dní 

včetně dnů výjezdu a návratu měřené ve studentoměsících a probíhaly v období od 1. 9.  

do 31. 8. 

Jak už bylo zmíněno v úvodu, praktická část této diplomové práce je tvořena následující 

kapitolou, která je věnována charakteristice jednotlivých porovnávaných univerzit a jejich 

dosaženým výsledků ve vědě a výzkumu za poslední tři ukončené roky, tedy za léta  

2010 – 2012. 
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6 Porovnání výsledků vědy a výzkumu na ČVUT Praha, 
VUT Brno a VŠB-TU Ostrava dle Metodiky 

Jak už bylo uvedeno v abstraktu této diplomové práce, pro srovnání vědeckých výkonů 

byly vybrány tři největší technické univerzity v České republice - České vysoké učení 

technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava. Důvodů je několik: 

 legislativa a veškeré právní úpravy a předpisy platí pro všechny stejně, protože se 

všechny nacházejí ve stejném státě, 

 přibližně stejný počet studentů, 

 podobné studijní obory. 

6.1 České vysoké učení technické v Praze (ČVUT Praha)  

Název a adresa: České vysoké učení technické v Praze 

Zikova 1903/4  

166 36 Praha 6 

IČ 68407700 

Počet studentů: 22 500 

ČVUT Praha bylo založeno v r. 1803, kdy císař František I. podepsal dekret o založení tzv. 

Českého stavovského polytechnického ústavu. Od r. 1815 získal statut samostatné školy. 

Výnosem Ministerstva školství a národní osvěty Československé republiky z 1. 9. 1920 

vzniklo České vysoké učení technické jako svazek sedmi vysokých škol technických: 

stavebního inženýrství, kulturního inženýrství, architektury a pozemního inženýrství, 

strojního a elektrotechnického inženýrství, chemicko-technologického inženýrství, 

zemědělského a lesního inženýrství, speciálních nauk. Vysoká škola kulturního inženýrství 

byla v roce 1921 jako samostatná instituce zrušena a začleněna do působnosti Vysoké 

školy inženýrského stavitelství. Od roku 1929 se stala rovnoprávnou součástí ČVUT Praha 

také Vysoká škola obchodní [12]. Po všech organizačních změnách má ČVUT Praha 

v současnosti 8 fakult a 7 odborných pracovišť: 
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 Fakulta stavební 

 Fakulta strojní 

 Fakulta elektrotechnická 

 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

 Fakulta architektury 

 Fakulta dopravní 

 Fakulta biomedicínského inženýrství 

 Fakulta informačních technologií 

 Kloknerův ústav 

 Masarykův ustav vyšších studií 

 Výpočetní a informační centrum 

 Technologické a inovační centrum 

 Výzkumné centrum průmyslového dědictví 

 Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT 

 Centrum pro radiochemii a radiační chemii 

Následující tabulka shrnuje vybrané statistické údaje, týkající se počtu pracovníků  

a studentů doktorského studia, počtu bodů v RIV, celkový objem finančních prostředků 

získaných za tyto body i celkový objem finančních prostředků získaných z projektů VaV 

na ČVUT Praha v letech 2010 – 2012. Hodnota „počet bodů v RIV“, jejíž výpočet byl 

detailně popsán v kapitole 4, má v hodnocení vědeckého výkonu univerzit největší význam 

(dle v té době platné Metodiky). V současné platné verzi Metodiky hodnocení výsledků 

výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platná pro léta 2013 

až 2015 je tento ukazatel také považován za významný, ovšem na základě zkušeností 

z hodnocení výsledků VaV výzkumných organizací z předchozích let není nijak 

přeceňován. 

Tabulky jsou ve stejném členění uvedeny také u dalších dvou porovnávaných univerzit – 

VUT Brno a VŠB-TU Ostrava [13-16]. 
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Tab.  8 Vybrané statistické údaje ČVUT Praha za léta 2010-2012 
  2010 2011 2012 

Počet docentů a profesorů (FTE) 515,8 509,8 491,7

Celkový počet akademických pracovníků (FTE) 1 541,2 1 535,3 1 504,0

Celkový objem finančních prostředků na VaV včetně zahr. 
[tis. Kč] 

1 114 1 269 1 206

Počet studentů Ph.D. 2 068 2 074 2 054

Celkový objem finančních prostředků na smluvní výzkum [tis.Kč] 160 345 230 634 320 612

Počet bodů v RIV 194 547 211 796 235 606

Celkový objem finančních prostředků za body v RIVu 165 217* 362 990 549 747

Poznámka: *ČVUT má tak nízkou hodnotu přidělených finančních prostředků na institucionální 
podporu (IP) z toho důvodu, že větší část této IP byla poskytnuta na řešení výzkumných záměrů 
(VZ). Tyto finanční prostředky nejsou v tabulce zahrnuty, protože bylo počítáno jen s těmi penězi, 
které poskytlo MŠMT ČVUT Praha jen na základě schválených bodů v RIV. Finanční prostředky 
byly od r. 1994 univerzitám přidělovány formou projektů, tzn. „dopředu“. A tím pádem neměly 
body získané v RIV na jejich výši žádný vliv. 

6.2 Vysoké technické učení v Brně (VUT Brno) 

Název a adresa: Vysoké učení technické v Brně 

Antonínská 548/1 

601 90 Brno 

IČ 00216305 

Počet studentů: 24 000 

 

VUT Brno bylo založeno v r. 1899 rakouským císařem a uherským králem Františkem 

Josefem I. Zpočátku nemělo ani vlastní vyučovací prostory. Teprve později byla započata 

výstavba nové budovy, která byla otevřena v r. 1911. V té době zde bylo možno studovat 

pouze obory: stavební inženýrství, strojní inženýrství, elektroinženýrství, kulturní 

inženýrství a inženýrství chemické [17]. V současnosti má VUT Brno 8 fakult a 3 odborná 

pracoviště: 

 Fakulta architektury 

 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

 Fakulta chemická 

 Fakulta informačních technologií 

 Fakulta podnikatelská 
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 Fakulta stavební 

 Fakulta strojního inženýrství 

 Fakulta výtvarných umění 

 Ústav soudního inženýrství 

 Centrum sportovních aktivit 

 Středoevropský technologický institut  

Podobně jako v předchozí kapitole následuje tabulka 9, která obsahuje vybrané statistické 

údaje VUT Brno za léta 2010-2012 [14-17,18]. 

Tab.  9 Vybrané statistické údaje VUT Brno za léta 2010-2012 
  2010 2011 2012 

Počet docentů a profesorů (FTE) 368,1 327,8 305,4

Celkový počet akademických pracovníků (FTE) 1 125 1104 845

Celkový objem finančních prostředků na VaV vč. zahr. [tis. Kč] 709 760 759 757 847 568

Počet studentů Ph.D. 2 095 2 149 2 102

Celkový objem finančních prostředků na smluvní výzkum [tis. Kč] 0* 0* 35 000

Počet bodů v RIV 115 882 134 933 148 357

Celkový objem finančních prostředků za body v RIV 269 856 315 278 342 603

Poznámka: *Finanční prostředky na smluvní výzkum za léta 2010 a 2011 nemá VUT Brno 
k dispozici. Samostatně analyticky byly účtovány až od r. 2012. 

6.3 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) 

Název a adresa: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava   

17. listopadu 15/2172  

708 33 Ostrava-Poruba  

IČ 61989100 

Počet studentů: 21 000 

 

V r. 1849 bylo založeno Montánní učiliště v Příbrami, v roce 1865 bylo povýšeno na 

akademii a přejmenováno na Báňskou akademii v Příbrami. Tento název byl v roce 1904 

změněn na Vysoká škola báňská v Příbrami. Po jejím přestěhování do Ostravy v roce 1945 

byl název školy v tomto smyslu modifikován a stala se z ní Vysoká škola báňská Ostrava, 

později pak Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Univerzita je historicky 
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spjata s rozvojem těžby nerostů a jejich zpracováním [19]. V současnosti má VŠB-TUO  

7 fakult a 5 odborných center: 

 Hornicko-geologická fakulta 

 Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

 Fakulta strojní 

 Ekonomická fakulta 

 Fakulta elektrotechniky a informatiky 

 Fakulta stavební 

 Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 Výzkumné energetické centrum 

 Centrum nanotechnologií 

 Centrum environmentálních technologií 

 Centrum ENET 

 IT4 Innovations 

Tab.  10 Vybrané statistické údaje VŠB-TUO za léta 2010-2012 [14-16] 

   2010 2011 2012 

Počet docentů a profesorů (FTE) 303 286 257,7

Celkový počet akademických pracovníků (FTE) 1009,6 932,33 883,4

Celkový objem finančních prostředků na VaV včetně zahr. [tis. Kč] 379 973 466 468 516 443

Počet studentů Ph.D. 1 722 1 595 1 475

Celkový objem finančních prostředků na smluvní výzkum [tis.Kč] 64 727 61 929 84 267

Počet bodů v RIV 35 286 52 307 72 274

Celkový objem finančních prostředků za body v RIVu 66 571 76 208 110 080

6.4 Analýza výsledků VaV na ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB-TUO 

Existence metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací je pozitivním aspektem 

samo o sobě, prokazatelně přispívá k vyšší motivaci hodnocených institucí a poskytuje 

jeden z nástrojů pro porovnávání jejich kvality. Nicméně je třeba zdůraznit, že interpretace 

získaných výsledků a hlavně jejich použitelnost pro případná kategorická rozhodnutí 

o kvalitě hodnocených subjektů musí být velmi obezřetná. Žádná metodika nedokáže bez 
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ztráty přehlednosti a flexibilní proveditelnosti zahrnout všechna možná kritéria hodnocení 

vědecko-výzkumných výkonů a především nelze na základě získaných výsledků 

jednoznačně porovnávat celé organizace/univerzity. 

Pozitivní dopady Metodiky na motivaci hodnocených vysokých škol lze doložit na 

příkladech ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB-TU Ostrava v letech 2010 – 2012. Značné 

rozdíly v získaných bodech mezi jednotlivými technickými univerzitami v roce 2010 

(počet bodů získaných na ČVUT byl 5,51krát vyšší než počet bodů na VŠB-TUO) se 

postupně snižovaly a v roce 2012 klesl poměr mezi ČVUT Praha a VŠB-TUO na hodnotu 

3,26 – viz tabulka 11. 

Tab.  11 Počty bodů v RIV a příslušné získané finanční prostředky na ČVUT Praha, VUT Brno  
a VŠB-TUO v letech 2010 – 2012 

VŠ   2010 2011 2012 

ČVUT 
Praha 

Počet bodů v RIV 194 547 211 796 235 606

Celkový objem finančních prostředků za body v RIV 
[v tis. Kč] 

165 217 362 990 549 747

VUT Brno 

Počet bodů v RIV 115 882 134 933 148 357

Celkový objem finančních prostředků za body v RIV 
[v tis. Kč] 

269 856 315 278 342 603

VŠB-TUO 

Počet bodů v RIV 35 286 52 307 72 274

Celkový objem finančních prostředků za body v RIV 
[v tis. Kč] 

66 571 76 208 110 080

Pro lepší představu jsou hodnoty v tab. 11 vyjádřeny graficky na obr. 2.  
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Obr.  2 Počty bodů v RIV a příslušné získané finanční prostředky na ČVUT Praha, VUT Brno  
a VŠB-TUO v letech 2010 – 2012 

Body v RIV jsou jedním z hlavních parametrů Metodiky, vypovídají o vědeckém výkonu 

celých univerzit a mohou vést k příliš unáhlenému závěru, že může jednoduše sloužit 

k porovnání kvality hodnocených institucí. Sledovaná skupina tří technických univerzit 

(ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB-TUO) vykazuje přibližně stejný počet studentů, rozdíly 

v počtech nepřevyšují 10 %. Zdánlivě se tedy nabízí možnost, že absolutní počty bodů 

v RIV vztažené na počty studentů mohou dávat relevantní výsledky a vést k závěrům 

o kvalitě těchto vysokých škol. 

Nicméně další vnitřní parametry, jako jsou počty profesorů, docentů, doktorandů, 

akademických pracovníků, jejichž význam nelze zanedbat, mohou výrazně změnit 

vypovídací schopnost získaných bodů. 

Přepočtěme body v RIV pro jednotlivé univerzity postupně na počet profesorů a docentů 

(tab. 12), na počet profesorů, docentů a doktorandů (tab. 13) a posléze na celkový počet 

všech akademických pracovníků (tab. 14). Získáme následující údaje: 
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Tab.  12 Počty bodů v RIV, přepočtené na počet docentů a profesorů, na ČVUT Praha, VUT Brno 
a VŠB-TUO v letech 2010 – 2012 

VŠ 2010 2011 2012 

ČVUT 
Praha 

Počet bodů v RIV (celkem) 194 547 211 796 235 606

Počet bodů v RIV (přep. na: počet profesorů a 
docentů) 

377,18 415,45 479,17

VUT Brno 
Počet bodů v RIV (celkem) 115 882,0 134 933,7 148 357

Počet bodů v RIV (přep. na: počet profesorů a 
docentů) 

314,81 411,63 485,78

VŠB-TUO 
Počet bodů v RIV (celkem) 35 286,54 52 307,64 72 274

Počet bodů v RIV (přep. na: počet profesorů a 
docentů) 

116,46 182,89 280,46

 

 
 

 

Obr. 3 Počty bodů v RIV 
 
 

 

Obr.  4 Počty bodů v RIV, přepočtené na počet docentů a profesorů, na ČVUT Praha, VUT Brno 
a VŠB-TUO v letech 2010 – 2012 
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Tab.  13 Počty bodů v RIV, přepočtené na počet profesorů, docentů a doktorandů, na ČVUT 
Praha, VUT Brno a VŠB-TUO v letech 2010 – 2012 

VŠ 2010 2011 2012 

ČVUT 
Praha 

Počet bodů v RIV (celkem) 194 547 211 796 235 606

Počet bodů v RIV (přep. na: počet profesorů a 
docentů a doktorandů) 

75,29 81,97 92,55

VUT Brno 

Počet bodů v RIV (celkem) 115 882,0 134 933,7 148 357

Počet bodů v RIV (přep. na: počet profesorů a 
docentů a doktorandů) 

47,05 54,48 61,63

VŠB-TUO 
Počet bodů v RIV (celkem) 35 286,54 52 307,64 72 274

Počet bodů v RIV (přep. na: počet profesorů a 
docentů a doktorandů) 

17,43 27,81 41,71

 

 

 

Obr.  5 Počty bodů v RIV, přepočtené na počet profesorů, docentů a doktorandů, na ČVUT Praha, 
VUT Brno a VŠB-TUO v letech 2010 – 2012 

 

Tab.  14 Počty bodů v RIV, přepočtené na celkový počet akademických pracovníků, na ČVUT Praha, 
VUT Brno a VŠB-TUO v letech 2010 – 2012 

VŠ 2010 2011 2012 

ČVUT 
Praha 

Počet bodů v RIV (celkem) 194 547 211 796 235 606

Počet bodů v RIV (přep. na: celkový počet 
akademických pracovníků) 

126,23 137,95 156,66

VUT Brno 
Počet bodů v RIV (celkem) 115 882,0 134 933,7 148 357

Počet bodů v RIV (přep. na: celkový počet 
akademických pracovníků) 

103,01 122,17 175,57

VŠB-TUO 
Počet bodů v RIV (celkem) 35 286,54 52 307,64 72 274

Počet bodů v RIV (přep. na: celkový počet 
akademických pracovníků) 

34,95 56,1 81,81
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Obr.  6 Počty bodů v RIV, přepočtené na celkový počet akademických pracovníků, na ČVUT 
Praha, VUT Brno a VŠB-TUO v letech 2010 – 2012 

6.5 Shrnutí 

Z hodnot tabulek 12 – 14 lze po podrobnějším rozboru učinit následující dílčí závěry: 

 Rozdíly v počtech bodů RIV, přepočítaných na tři různé skupiny akademických 

pracovníků, pro sledované univerzity jsou výrazně nižší než při porovnání 

celkových počtů bodů RIV. 

 Ve většině ukazatelů je „pořadí úspěšnosti“ stále ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB-

TUO, nicméně v případě přepočtu bodů RIV na počet docentů a profesorů (tab. 12) 

a při přepočtu bodů RIV na počet všech akademických pracovníků dosahuje VUT 

Brno lepších výsledků než ČVUT Praha (obr. 6).  

 Zatímco poměr v počtu bodů RIV mezi univerzitou s nejvyšší hodnotou (ČVUT 

Praha) a nejnižší hodnotou (VŠB-TUO) obnášel v roce 2012 hodnotu 3,26 

(tab. 11), poměry přepočítaných hodnot podle tabulek 12 - 14 byly méně výrazné. 

Při přepočtu na počet docentů a profesorů je poměr mezi nejvyšší (VUT Brno) 

a nejnižší hodnotou (VŠB-TUO) 1,73. Při přepočtu na počet docentů, profesorů 

a doktorandů obnáší tento poměr 2,22, přičemž byly poměřovány ČVUT Praha 

a VŠB-TUO. V případě přepočtu na celkový počet akademických pracovníků byly 

poměřovány VUT Brno a VŠB-TUO a výsledný poměr obnáší 2,15. 

K obdobným výsledkům i závěrům lze dospět také rozborem tabulky 15, v níž jsou shrnuty 

přepočty ohodnocených výsledků dle stávající Metodiky na jednoho akademického 

pracovníka v letech 2010, 2011 a 2012. Parametr „akademický pracovník“ zde zahrnuje 

všechny pedagogické pracovníky, profesory, docenty, odborné asistenty, asistenty. 
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Tab.  15 Počty bodů v RIV, přepočtené na kategorii akademický pracovník dle Metodiky, pro ČVUT 
Praha, VUT Brno a VŠB-TUO v letech 2010 – 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VŠ 2010 2011 2012 

ČVUT Praha 127,24 141,16 158,73 

VUT Brno 109,82 135,26 166,45 

VŠB-TUO 34,77 51,47 75,88 

 
 
 

 

Obr.  7 Počty bodů v RIV, přepočtené na kategorii akademický pracovník dle Metodiky, pro ČVUT 
Praha, VUT Brno a VŠB-TUO v letech 2010 – 2012 

Uveďme rovněž tabulku 16, v níž jsou uvedeny poměry mezi počty doktorandů a počty 

potenciálních školitelů (docenti + profesoři) na jednotlivých sledovaných univerzitách. 

Tab.  16 Poměry mezi počty doktorandů a počty potenciálních školitelů (docenti + profesoři) na 
ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB-TUO v letech 2010 – 2012 

Školitelé/doktorandi rok 2010 2011 2012 Nárůst (%) 

ČVUT Praha 4,01 4,07 4,18 4,2 

VUT Brno 5,69 6,56 6,88 20,9 

VŠB-TUO 5,68 5,58 5,72 0,7 

 

   

0

50

100

150

200

2010 2011 2012

P
o
čt
y 
b
o
d
ů
 v
 R
IV

Rok

ČVUT Praha

VUT Brno

VŠB‐TUO



35 

Analýzou dat tabulky 15 a s přihlédnutím k tabulce 16 lze učinit další dílčí závěry: 

 Počet doktorandů, připadajících na jednoho školitele mírně roste na všech 

sledovaných univerzitách, což je v souladu se všeobecným trendem úspor na 

veřejných vysokých školách. 

 Zatímco procentuální nárůst poměru doktorand vs. školitel se v případě VŠB-TUO 

(+0,7) a ČVUT Praha (+4,2) nachází v řádu jednotek procent, VUT Brno 

zaznamenalo u tohoto parametru nesrovnatelný vzestup o pětinu (+20,9). 

 Hodnota poměru mezi počty doktorandů a počty potenciálních školitelů se odrazila 

ve vědeckém výkonu sledovaných škol a pozitivně ovlivnila výsledky VUT Brno. 

Nižší počet docentů a profesorů, podpořený početně většími týmy doktorandů, vedl 

k nárůstu bodů RIV, vztažených na počty akademických pracovníků – viz tab. 15. 

 V roce 2012 dosáhlo VUT Brno lepších kvalitativních ukazatelů v kategorii „počet 

bodů RIV na akademického pracovníka“ než ČVUT Praha – viz tab. 15. Výsledky 

podporují obecně přijímané tvrzení, platné pro řadu evropských univerzit, že 

zvýšení počtu doktorandů je v korelaci s růstem „vědeckého výkonu“ dané 

univerzity. 

 Pro situaci českých veřejných vysokých škol je třeba zdůraznit, že vyšší 

vypovídací schopnost mají kvalitativní parametry, vztažené na různé kategorie 

počtů akademických pracovníků, než celková data, vztažená na univerzity jako 

celek bez dalších doplňujících rozborů. 

Na dalších vybraných praktických příkladech sledovaných vysokých škol lze také doložit 

tvrzení, že porovnání jednotlivých univerzit nesmí být „mechanické“, tj. pouze na základě 

získaných bodů, a to ani v případě, že se jedná o instituce s podobným odborným profilem, 

např. technické univerzity s přibližně shodným počtem studentů. Následující příklady 

podporují závěr, že je nezbytné přihlížet nejen ke složení akademického sboru, absolutním 

a relativním počtům profesorů, docentů, doktorandů, akademických pracovníků, ale také 

ke specifikům struktury univerzit a fakult. 

Hodnocení celých univerzit může být zkreslováno tzv. specifickými nebo unikátními obory 

popř. fakultami. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská na ČVUT Praha vznikla na 

společenskou objednávku v 50. letech jako jediná svého druhu v Československu i ve 

střední Evropě a postupně se stala v českém i evropském kontextu špičkovým pracovištěm. 
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Její výkony pozitivně ovlivňují celkové výsledky ČVUT Praha. Na opačném pólu se 

nachází Ekonomická fakulta VŠB-TUO, která se mohla svobodně rozvíjet až po změnách 

v roce 1989 a jejíž vědecké výsledky jsou touto skutečností výrazně ovlivněny. Tato 

fakulta však svým relativně vysokým počtem studentů a pedagogů také významně 

ovlivňuje celkové výsledky hodnocení, především v ukazatelích, vztahujících se na počty 

akademických pracovníků. 

Stavební obory se staly základem pozdějšího Českého vysokého učení technického v Praze 

již v roce 1707 a současná Fakulta stavební se může opírat o více než třísetletou tradici. 

„Vědecký výkon“ jejích pracovišť tedy nelze bez zohlednění historického vývoje 

srovnávat se stejnou fakultou na VŠB-TUO, která vznikla až v devadesátých letech 

20. století a která vycházela z původních oborů podzemního stavitelství, těsně spjatých 

s hornictvím.  

Rovněž perspektivní obor informatiku lze na sledovaných univerzitách srovnávat jen velmi 

obtížně vzhledem k nesrovnatelným výchozím podmínkám. Na ČVUT Praha se obory, 

zabývající se informatikou, objevují na třech fakultách, VUT Brno má jednu fakultu 

samostatnou, na VŠB-TUO patří informatika pod Fakultu elektrotechniky a informatiky. 

Výše uvedené příklady by mohly být rozšířeny o další obory, které jsou na sledovaných 

školách zastoupeny v neporovnatelné struktuře. Je proto nutné zdůraznit, že počty bodů 

v RIV je třeba aplikovat velmi obezřetně na případná hodnocení kvality vysokých škol, 

neměly by se stát hlavním ani rozhodujícím ukazatelem při přidělování prostředků finanční 

podpory. 

Samostatným ukazatelem, dle kterého je také možno srovnávat univerzity mezi sebou 

a o kterém bych se také ráda zmínila, je objem finančních prostředků získaných na 

specifický vysokoškolský výzkum. Jedná se o výzkum prováděný studenty při 

uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a je 

bezprostředně spojen s jejich vzděláváním a získáváním zkušeností v oblasti vědy  

a výzkumu. Získání této finanční podpory je pro každou vysokou školu velmi důležité 

především proto, že kromě zvyšování úrovně vzdělání a dovedností absolventů 

magisterských a doktorských studijních programů podporuje i vědecko-výzkumné aktivity 

mladé generace formou spolupráce s akademickými pracovníky na vědecko-výzkumných 

projektech. Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský 

výzkum byla stanovena na základě § 7 odst. 5 Zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
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výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve 

znění pozdějších předpisů. Stanoví příjemce, kritéria a způsob poskytování účelové 

podpory z veřejných prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Aby univerzita 

mohla získat finančních prostředky na tento specifický vysokoškolský výzkum, musí 

splňovat určité podmínky, mezi které patří například počet bodů získaných v RIV, počet 

studentů doktorských studijních programů, počet studentů magisterského studia atd. Pro 

účely této diplomové práce není nutný výčet všech kritérií, ovšem je třeba ještě doplnit, že 

MŠMT stanoví také další koeficienty, podle kterých se výše této účelové podpory 

vypočítává [20]: 

kD, kM, kA jsou koeficienty vyjadřující míru vlivu příslušného ukazatele na specifický 

vysokoškolský výzkum, m je koeficient vyjadřující váhu výkonu ve výzkumu, 

experimentálním vývoji a inovacích a váhu počtu studentů a absolventů.  

Výši koeficientů stanoví ministerstvo. Hodnoty těchto koeficientů byly za sledované roky 

2010 – 2012 stejné. Je tedy zřejmé, že proto, aby univerzita získala co nejvíc prostředků na 

specifický výzkum, musí vykazovat dobré výsledky ve všech směrech, a to jak v počtu 

studentů, tak v počtu získaných bodů v RIV.  

V následující tabulce 17 je uvedena výše finančních prostředků, kterou hodnocené 

univerzity získaly na specifický vysokoškolský výzkum v letech 2010 – 2012. 

Tab.  17 Finanční prostředky na specifický výzkum, přepočtené na celkový počet akademických 
pracovníků, na VŠB-TUO, VUT Brno a ČVUT Praha v letech 2010 – 2012 

VŠ   2010 2011 2012 

ČVUT 
Praha 

Finanční prostředky na specifický výzkum (tis. Kč) 129 882 105 399 111 532

Finanční prostředky na specifický výzkum (tis. Kč) 
(přep. na: celkový počet akademických pracovníků) 

84,27 68,65 74,16

VUT Brno 
Finanční prostředky na specifický výzkum (tis. Kč) 71 417 76 897 82 796

Finanční prostředky na specifický výzkum (tis. Kč) 
(přep. na: celkový počet akademických pracovníků) 

63,48 69,62 97,98

VŠB-TUO 
Finanční prostředky na specifický výzkum (tis. Kč) 25 868 30 645 40 767

Finanční prostředky na specifický výzkum (tis. Kč) 
(přep. na: celkový počet akademických pracovníků) 

25,62 32,87 46,15
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Obr.  8 Finanční prostředky na specifický výzkum (a), přepočtené na celkový počet akademických 
pracovníků (b), na VŠB-TUO, VUT Brno a ČVUT Praha v letech 2010 – 2012 

Tabulka 17 porovnává finanční objemy na specifický výzkum, a to celkové hodnoty 

a hodnoty, přepočtené na celkový počet akademických pracovníků, na VŠB-TUO, VUT 

Brno a ČVUT Praha v letech 2010 – 2012. Ze získaných hodnot a následného rozboru lze 

vyslovit další dílčí závěry: 

 Zatímco na VŠB-TUO a VUT Brno dochází k trvalému nárůstu finančních objemů 

(celkových i těch, vztažených na počet akademických pracovníků), ČVUT Praha 

zaznamenalo pokles v obou kategoriích, porovnáváme-li roky 2012 a 2010. 

 VŠB-TUO dosahuje nejrychlejšího růstu obou ukazatelů – celkově o +57,6%, při 

přepočtu na akademické pracovníky dokonce o +80,1%. V případě VUT Brno mají 

tyto ukazatele hodnotu +15,9% resp. +54,3%, ČVUT Praha má pokles -14,1% 

resp. -12,0%. 

 Možné vysvětlení těchto dat je podobné jako u údajů z tabulek 14 a 15. Zvýšení 

počtu doktorandů a snížení celkového počtu pedagogů má příznivé dopady na 

vědecké výkony těchto pracovišť. 
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 Vývoj dat v letech 2010-2012 opět potvrzuje motivující účinek Metodiky na 

vědecké výkony porovnávaných institucí. 

Dalším zajímavým ukazatelem hodnocení vědeckého výkonu hodnocených univerzit je 

tzv. smluvní výzkum. Smluvním neboli kontrahovaným výzkumem se rozumí v souladu 

s článkem 3.2.1 Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací  

2006/C 323/01, výzkum, který je prováděn výzkumnou organizací pro určitý podnik jako 

služba v situacích, kdy výzkumná organizace obdrží úměrnou úplatu za poskytnutou 

službu a podnik určí podmínky této služby. Podnik obvykle vlastní veškeré výsledky 

projektu a nese riziko neúspěchu. Jedná se tedy o poskytování služeb na smluvním základě 

[21]. Vzhledem k tomu, že údaje k tomuto ukazateli na VUT Brno jsou k dispozici pouze 

za rok 2012, budou univerzity porovnávány pouze za toto období.  

Tab.  18 Objem prostředků na smluvní výzkum na ČVUT Praha, VUT Brno  
a VŠB-TUO [tis. Kč] 

VŠ  2010 2011  2012  

ČVUT Praha  160 345  230 634  320 612 

VUT Brno  0  0  35 000  

VŠB-TUO  64 727  61 929  84 267 

Dalším možným kritériem porovnávání vědeckých výkonů vysokých škol představují 

finanční objemy, získané ze smluvního výzkumu – viz tab. 18. Srovnání lze provést pouze 

mezi ČVUT Praha a VŠB-TU Ostrava vzhledem k tomu, že na VUT Brno byla data v této 

kategorii evidována samostatně až v roce 2012. Nicméně hodnota 35 mil. Kč za rok je 

výrazně nižší než u ostatních dvou sledovaných univerzit a lze oprávněně předpokládat, že 

hodnoty za léta 2010 a 2011 také nebyly vyšší než v roce 2012. 

Údaje z tabulky 18 mohou na první pohled vést k závěru, že i v této oblasti dosahuje 

ČVUT Praha výrazně lepších výsledků než VŠB-TUO, a to jak v absolutních hodnotách, 

tak v dynamice růstu. Zatímco VŠB-TUO získala v roce 2012 o 30,2 % více prostředků ve 

srovnání s rokem 2010, v případě ČVUT Praha byl nárůst téměř přesně 100 % 

a v absolutních číslech roku 2012 představovaly získané prostředky ČVUT Praha 

3,8násobek částky na VŠB-TUO. 
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Při podrobnějším rozboru lze však výsledky interpretovat také odlišným způsobem. Částka 

320,6 mil. Kč na ČVUT Praha je vynikajícím výsledkem, zahrnuje však kromě součtu 

mnoha individuálních vědecko-výzkumných projektů pro podnikovou sféru rovněž příjmy 

z prodeje licencí, odborných konzultací a poradenské činnosti, poskytované pracovišti 

ČVUT Praha. Samotné vědecko-výzkumné projekty pro podniky představuje objem 

136 772 tis. Kč, což je již hodnota srovnatelná s VŠB-TUO, která působí v ekonomicky 

mnohem nepříznivějších podmínkách. 
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7 Posouzení využitelnosti hodnotících ukazatelů pro 
VaV pro objektivní hodnocení vědecko-výzkumných 
výkonů VŠ 

Jak už bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, ukazatelů hodnocení vědeckého výkonu 

vysokých škol je celá řada. Statistické údaje za léta 2010 – 2012 tří největších českých 

technických univerzit ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB-TU Ostrava obsahovala tato 

kritéria: 

 počet docentů a profesorů, 

 celkový počet akademických pracovníků, 

 celkový objem finančních prostředků na VaV, 

 počet studentů Ph.D., 

 celkový objem finančních prostředků na smluvní výzkum, 

 počet bodů v RIV, 

 celkový objem finančních prostředků za body v RIV. 

Z globálního pohledu na hodnocení vědeckého výkonu tří výše uvedených univerzit  

(a nejen jich) se vybrané ukazatele mohou stát jakýmsi vodítkem pro určení „nejlepší“ 

univerzity. Například pro studenty ucházející se o studium na vysoké škole. Pro 

průmyslové podniky, které chtějí s univerzitami spolupracovat na vědecko-výzkumných 

projektech, je rovněž důležité vědět, jak je na tom univerzita finančně, kolik odborníků má 

k dispozici a jaké mají výsledky. Také pro poskytovatele finančních prostředků na vědu 

a výzkum, jako jsou MŠMT, agentury GA ČR a TA ČR je hodnocení vědecko-výzkumné 

činnosti vysokých škol důležité při rozdělování a poskytování jak institucionální, tak 

účelové podpory.  

Vypovídací schopnost výše uvedených ukazatelů je z matematického hlediska přesná. Na 

druhé straně, za všemi těmito čísly je nutno vidět i lidských faktor, který se žádnými 

ukazateli či body nedá hodnotit. Nelze „nařídit“, kolik kdo musí napsat článků s impakt 

faktorem, kolik doktorandů musí školitel mít, aby získal co nejvíc bodů, kolik 

hospodářských smluv s partnery z průmyslu musí uzavřít, aby dosáhl předepsaného 

objemu finančních prostředků atd. Většinou lze stanovit pouze minimální hodnoty těchto 

ukazatelů. Pomineme-li však habilitační a profesorská jmenovací řízení, pak i akreditace 

bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů vyžadují publikační 



42 

výstupy, přičemž v současnosti je situace taková, že většina z nich nesplňuje definice 

jednotlivých výsledků, a tudíž není bodově hodnocena.  

Kvalitní vědecká a jiná tvůrčí činnost podmiňují činnost vysoké školy jako vzdělávací 

instituce univerzitního typu. V souvislosti s probíhající reformou výzkumu, vývoje  

a inovací množství a zejména kvalita výstupů sehrávají zcela novou funkci – jsou jedním 

z podstatných kritérií pro přidělování finančních prostředků na tzv. institucionální podporu. 

Body z RIV jsou proto velmi důležitým zdrojem financí univerzit, jejich fakulty, ústavů  

i jednotlivých výzkumných týmů. Je tedy se třeba zaměřit na takové výstupy, které 

přinášejí co nejvyšší počet bodů. 

Současným trendem v oblasti veřejné podpory VaVaI je rostoucí důraz na hodnocení 

programů podpory či celého systému veřejné podpory. Velký důraz je kladen  

na kvantifikaci přínosů pro produktivitu podniků, zaměstnanost, konkurenceschopnost na 

úrovni podniků, oborů, regionů i státu. Pro hodnocení systému VaV a vědních oborů se 

většinou používají kvantitativní metody, tj. indikátory, včetně bibliometrických. 

Kvantitativní hodnocení bývá často doplněno hodnocením struktury vědního systému či 

oboru, způsobu řízení, financování či zdrojů, eventuálně i hodnocením výhledu do 

budoucnosti.  

Hodnocení je důležitý strategický nástroj používaný při řízení systému vědy a výzkumu. 

Na základě výsledků hodnocení se alokují a přesměrovávají finanční prostředky na 

podporu veřejného výzkumu. Význam hodnocení roste také v důsledku sílící odpovědnosti 

za účelně a hospodárně vynaložené prostředky daňových poplatníků a stupňujícího se tlaku 

společnosti na sociální zdůvodnitelnost výzkumu. Důležitost hodnocení VaV stoupá 

i v důsledku omezenosti disponibilních finančních zdrojů. 

Hodnocení aktivit, výkonů a výsledků institucí může mít různou formu i obsah. Podle 

formy hodnocení lze přístupy rozlišit na kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní 

hodnocení využívá experty na danou problematiku sdružené do oborových panelů. 

Kvantitativní hodnocení využívá indikátory, které charakterizují aktivity, vstupy  

či výstupy instituce v různých oblastech činnosti. Z hlediska obsahu se hodnocení instituce 

skládá z hodnocení vstupů, z hodnocení procesu či struktury, z hodnocení výsledků 

výzkumu a výuky založené na výzkumu a z hodnocení dopadů výsledků na společnost či 

na vědeckou komunitu. 
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Kvantitativní přístup využívá pro hodnocení statistická data charakterizující strukturu 

instituce a její vstupy, výsledky či dopady (účinky) jejích aktivit a činností. Základem 

kvantitativních hodnocení jsou indikátory, které charakterizují především počet výsledků  

a aktivit či velikost vstupů, ale v některých případech mohou charakterizovat i jejich 

odhadovanou kvalitu. Indikátory lze rozlišit na jednoduché a komplexní. Jednoduché 

indikátory měří jednotlivé vstupy, procesy, či výsledky VaV, kdežto komplexní indikátory 

jsou z nich odvozeny a charakterizují účinky výsledků v podobě sumarizujícího indexu 

(např. Impakt faktor časopisu, IF nebo Relativní citační index oboru, RCIO). V odborné 

literatuře jsou jednoduché indikátory někdy nazývány indikátory prvního řádu a komplexní 

indexy nazývány indikátory druhého řádu. Za indikátory třetího řádu jsou považována 

pořadí či bodová hodnocení udělená na základě hodnocení oborovými panely expertů.  

Indikátory používané pro hodnocení institucí VaV lze rozdělit do čtyř skupin: 

1. Indikátory vstupů: 

- počet a finanční objem projektových grantů, 

- podíl externího financování, 

- počet studentů v různých typech studia (magisterském, doktorském), 

- počet zaměstnanců či výzkumných pracovníků. 

2. Indikátory procesu či struktury (výzkumné prostředí): 

- vybavení a infrastruktura instituce, 

- mezinárodní mobilita a spolupráce, 

- struktura lidských zdrojů, 

- členství ve vědeckých společnostech, 

- zvané přednášky. 

3. Indikátory výsledků VaV či výuky založené na výzkumu: 

- počet publikací, 

- počet patentů, 

- další nepublikační výsledky, 

- počet absolventů, 

- obhájené magisterské a Ph.D. tituly. 

4. Indikátory dopadů na vědeckou komunitu a na společnost (socio-ekonomické 

dopady a reputace instituce): 
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- citovanost publikací, 

- vědecká prestiž instituce, 

- udělené ceny a uznání, 

- transfer technologií, 

- příjmy z licencí, 

- příjmy z expertiz a zakázek, 

- vznik nových firem, 

- zaměstnanost či úspěšnost absolventů. 

Komplexní hodnocení institucí VaV by mělo vycházet ze všech čtyř typů indikátorů. Je 

však zřejmé, že význam jednotlivých indikátorů v celkovém hodnocení bude různý a bude 

se lišit i podle typu hodnocené instituce. 

Kvalitativní přístupy využívají k hodnocení názor skupiny odborníků v daném oboru (peer 

review), případně doplněný o názor manažerů, průmyslníků, ekonomů, politiků 

a uživatelů. Ve světě jsou panely expertů nejčastěji používaným způsobem hodnocení 

institucí VaV. Tento způsob hodnocení však vede ke správným výsledkům pouze tehdy,  

je-li zajištěna odbornost a objektivita hodnocení a mají-li experti dostatek informačních 

zdrojů o hodnocených institucích i dostatek času pro jejich zpracování. 

Odbornost panelu je založena na znalostech jednotlivých odborníků. Protože rozsah 

současného vědění neumožňuje univerzální a hluboké znalosti jednotlivce v širokém 

oborovém spektru, vyžaduje tento způsob hodnocení velký počet oborově 

specializovaných komisí, které obsahují odborníky na všechny hlavní výzkumné směry 

zastoupené v hodnocených institucích. Jinak nelze zajistit, aby hodnocení bylo provedeno 

na profesionální úrovni a bez zkreslení způsobeným oborovým zaměřením (specializací) 

hodnotitelů. 

Objektivnost hodnocení předpokládá, že hodnotitelé jsou nezávislí, bez vztahu 

k hodnocené instituci a mají výbornou znalost hodnocené problematiky. V malých zemích 

to vede k nutnosti používat pro hodnocení vesměs zahraniční odborníky. Taková je 

zavedená praxe např. ve všech skandinávských státech včetně Finska a Švédska. 

Hodnotitelská komise se musí vyjádřit o kvalitě výsledků ve všech oblastech a funkcích, 

které instituce VaV mají: v oblasti prohlubování znalostní databáze a rozvoje oboru, 

v produkci prakticky využitelných objevů, ve vědecké výchově, v expertních službách pro 

společnost, plánovaných projektech instituce a její mezinárodní pověsti. Řadu z těchto 
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funkcí je možné hodnotit na základě podkladů ve formě indikátorů. Výhodou expertního 

hodnocení však je, že hodnotitelské komise vždy přirozeně uplatňují ještě další 

(komplexní) náhled na instituci a nelze je tedy uvést tak lehce v omyl jako čistě 

indikátorové hodnocení. Nevýhodou jsou naopak vyšší náklady a časová náročnost a menší 

rozlišovací schopnost expertních panelů v porovnání s indikátorovým hodnocením. 

Je totiž známo, že expertní panely dobře rozlišují špatné výsledky od dobrých, ale někdy 

mají problémy rozlišit dobré výsledky od vynikajících a často je klasifikují stejně. 

V některých zemích je používána informed peer review, která kombinuje expertní  

a indikátorové hodnocení. Hodnocení provádí komise expertů na základě informací 

získaných - převážně či výhradně - ze souboru dodaných indikátorů, které charakterizují 

všechny důležité oblasti a funkce hodnocené instituce. Toto kombinované hodnocení 

nevyžaduje tolik oborově specializovaných komisí či panelů. Panely totiž nemusí přímo 

hodnotit výsledky a projekty institucí, pouze se znalostí oborové problematiky kontrolují 

již předložené výsledky a dohlíží, aby nedošlo k chybám způsobeným jednostranným 

výkladem indikátorů. Tato modifikace snižuje náklady hodnocení i časovou zátěž 

hodnocení. Při každém hodnocení je důležité dodržet zásadu transparentnosti, což se týká 

jak postupů hodnocení, tak i využití jeho výsledků. Je nutné předem zveřejnit zvolený 

způsob sestavování hodnocení a jeho využití (tj. váhy jednotlivých faktorů, způsob využití 

atd.). Po ukončení je rovněž nutné zveřejnit výsledky hodnocení i způsob, jak se k nim 

došlo, jakož i důsledky, které výsledky hodnocení budou mít. 

Volba optimální metody závisí na tom, co je předmětem hodnocení. Jiné postupy jsou 

vhodné pro hodnocení institucí základního výzkumu a jiné pro instituce zabývající se 

výzkumem aplikovaným. Základní výzkum je hodnocen hlavně podle kritérií vědecké 

kvality, tj. z hlediska originality, inovativnosti a impaktu na vědní obor. Aplikovaný 

výzkum je hodnocen z hlediska významu pro společnost.  
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8 Vlastní návrhy a doporučení  

Jak už bylo zmíněno v úvodu, chceme-li porovnávat nějaké univerzity (a nejen univerzity, 

ale třeba i firmy ze stejného oboru působnosti) mezi sebou, je třeba najít podobné oblasti 

a okruhy činností, zvolit si příslušnou základnu, ke které budeme porovnání vztahovat.  

Hlavním nástrojem hodnocení vědeckého výkonu vysokých škol byla v letech 2010-2012 

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených 

programů platná pro léta 2010-2012, která zahrnuje jak kvalitativní, tak kvantitativní 

výkonové ukazatele. Přestože měla spoustu chyb a nedostatků, přece jen poskytovala 

základní informace o vědecko-výzkumné činnosti univerzit. 

V současnosti (leden 2014) je aktuální Metodika hodnocení výsledků výzkumných 

organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015). Je 

strukturována do tří propojených pilířů, které jsou ve vzájemné součinnosti: 

 Pilíř I: Oborové hodnocení publikačních výsledků.  

Pro každou oborovou skupinu Metodika určuje relevantní druhy výsledků a jejich případné 

maximální podíly na bodových hodnotách. Některé výsledky v některých oborových 

skupinách nejsou hodnoceny vůbec, v jiných oborových skupinách mají stanoven 

procentní limit na bodovém množství této oborové skupiny. Hodnocení v Pilíři I. doplňuje 

tzv. Podpilíř I., který definuje proces a způsob hodnocení peer review u vybraných druhů 

výsledků, tj. knihy, kapitoly v knihách a články v neimpaktovaných recenzovaných 

časopisech. 

 Pilíř II: Hodnocení kvality vybraných výsledků.  

Každá instituce předloží omezený počet vybraných výsledků k expertnímu posouzení. 

Oborový verifikační a hodnotící panel (OVHP), ve kterém budou mít výrazné zastoupení 

zahraniční experti, vybere v rámci každé oborové skupiny maximálně 20 % nejlepších 

výsledků, které si zaslouží zvláštní bonifikaci. Kromě toho bude zvláštní bonifikace za 

excelenci náležet výzkumným organizacím, jejichž pracovníci uspěli v získávání projektů 

ERC (European Research Council). 
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 Pilíř III: Hodnocení patentů a nepublikačních výsledků aplikovaného výzkumu.  

Na rozdíl od dosavadní praxe paušálního bodování všech výsledků nepublikačního 

charakteru zůstává paušální ohodnocení pouze u druhu výsledku patent. Za ostatní 

výsledky se bude bodové skóre odvíjet podle finanční podpory jednak z projektů 

aplikovaného výzkumu, jednak ze smluvního výzkumu. 

Bodové hodnocení dle této Metodiky bude uplatněno na výsledky s rokem uplatnění 2012 

a dalších. V roce 2013 bude při hodnocení plně uplatněn pouze Pilíř I. a III. Pilíř II. a úplná 

verze Podpilíře I. budou zavedeny až od roku 2014. Předpokládá se, že přechodový rok 

2013 a etapovité spuštění dalších pilířů umožní včasnou přípravu výzkumných organizací 

na nově zaváděné postupy definované touto Metodikou [7]. 

Tato Metodika by však měla být nahrazena metodikou novou tzv. IPn Metodikou s názvem 

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací. Výsledky projektu 

IPn Metodika by měly být v implementovatelné podobě k dispozici nejdříve v roce 2017. 

Současný stav zahrnuje tři základní pohledy na hodnocení vědeckého výkonu univerzit: 

1. Body získané z RIV – tzv. institucionální prostředky, kdy univerzita za body 

dosažené v RIV získá odpovídající objem finančních prostředků. 

2. Objem získaných finančních prostředků ve vědě a výzkumu z národních veřejných 

zdrojů, z agentur jako jsou GA ČR, TA ČR a dále peníze získané ze spolupráce 

s průmyslovými partnery, tzv. smluvní výzkum, realizovaný především formou 

hospodářských smluv. 

3. Budování vysoce odborných a specializovaných center – tzv. centra excelence  

a centra kompetence, která jsou schopná obhájit své výsledky peer review. 

Erudovaný sbor akademických pracovníků tvoří spolu s kvalitními studenty stěžejní pilíř 

univerzity. Perspektiva akademických pracovníků je závislá i na jejich kvalifikačním růstu; 

jeho podmínky musí být náročné, ale v souladu s tím, jaké sama škola chce klást nároky na 

své akademické pracovníky. Univerzita by měla poskytovat akademickým pracovníkům 

zázemí a profesionální servis, na straně druhé by měla vyžadovat a systematicky hodnotit 

jejich výsledky jak v pedagogické, tak i vědecké oblasti. 

Proto dosažení lepších výsledků ve vědě a výzkumu je proto nutno: 
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 Vytvořit motivující systém hodnocení práce výzkumných pracovníků, který kromě 

kvality výzkumné práce bude dostatečně zohledňovat i praktickou uplatnitelnost 

dosažených výsledků. 

 Zapracovat do systému odměňování VaV pracovníků (tj. pravidla distribuce 

finančních prostředků získaných z komercializace VaV), které budou dostatečně 

motivovat výzkumné pracovníky k tvorbě poznatků využitelných v praxi, návrhu 

inovativních řešení, jejich komercializaci (např. prodejem licencí, zakládáním spin-

off firem aj.) i k získávání dalších zakázek z aplikační sféry. 

 Podporovat pořádání odborných konferencí a dalších akcí propagujících výsledky 

vědecko-výzkumné činnosti (poskytnutí prostor školy zdarma, kvalitní servis ze 

strany celoškolských pracovišť …). 

 Vyhodnocovat a odměňovat nejlepší počiny na poli propagace výsledků vědy. 

 Využít partnerských škol v zahraničí k větší spolupráci v oblasti výzkumu. 

 Stimulovat (finančně i větším uznáním při posuzování výsledků VV činnosti) 

zájem akademických pracovníků o řešení vědecko-výzkumných projektů 

a publikační činnost. 

 Posílením podílu finančních prostředků rozdělovaných na fakulty zvýšit 

ohodnocení akademických pracovníků, které by mělo trvalejší a stabilnější 

charakter. 

 Větší flexibilitou při provádění změn v rozvrhu vytvořit prostor pro zahraniční 

stáže a výzkumné pobyty akademických pracovníků. 

 Trvale podporovat zahraniční výměnné pobyty studentů na všech stupních studia.  

 Udržet finanční podporu zahraničních hostujících profesorů.  

 Finančně i administrativně podporovat získávání mezinárodních vědeckých grantů 

a také mezinárodních akreditací a evaluací. 

 Prohloubit spolupráci s prestižními vysokými školami u nás při prosazování 

nastavení vhodných pravidel financování vysokých škol a hodnocení vědy 

a výzkumu.  
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 Podporovat intenzivní zapojení studentů doktorských a magisterských studijních 

programů do řešení projektů vědy a výzkumu, podpořit vzdělávání studentů 

v oblasti projektové a týmové práce.  

Výše uvedené návrhy a doporučení jsou obecné a měly by se jimi řídit všechny vysoké 

školy bez ohledu na zaměření. Protože je však tato diplomová práce napsána v rámci 

magisterského studia na VŠB-TU Ostrava, dovolím si konkretizovat doporučení a návrhy 

pro tuto univerzitu. 

Podle mého názoru by se VŠB-TUO měla v následujících letech zaměřit na: 

 Zvýšení počtu docentů a profesorů. Nízký počet docentů a profesorů v porovnání 

s ČVUT Praha a VUT Brno je nutno navýšit alespoň o polovinu, aby se zvýšila 

publikační činnost univerzity, získalo více vědecko-výzkumných projektů 

a v konečném důsledku pak i více finančních prostředků na vědu a výzkum. 

 Zvýšení počtu studentů doktorského studia. Počet studentů Ph.D. je ve srovnání 

s ČVUT Praha i VUT Brno pouze poloviční, což je způsobeno i nízkým počtem 

docentů a profesorů; je tedy nutno zvýšit tento počet studentů alespoň o třetinu 

a dosáhnout tak vyššího růstu vědeckého výkonu univerzity. 

 Větší podporu publikační činnosti. Počet bodů v RIV v roce 2012 činil 72 274, což 

znamená nárůst o více než 38 % oproti r. 2011; ovšem hodnotných publikací, které by 

získaly pozornost v mezinárodním měřítku, je stále nedostatek, proto je zapotřebí 

zvýšit motivaci vědecko-výzkumných týmů univerzity k publikování, a to především 

na úrovni jednotlivých pracovišť. Podobně je tomu i u vynálezů, patentů a zavedených 

poloprovozních technologií nebo aplikovaných software. 

 Větší pružnost v tématech i časovém řešení projektů vzniklých v rámci smluvního 

výzkumu. Celkový objem finančních prostředků na smluvní výzkum byl v roce 2012 

téměř 85 mil. Kč, což je velmi dobrý výsledek v porovnání s ČVUT Praha a VUT 

Brno; avšak podmínkou dalšího rozvoje doplňkové činnosti v oblasti VaV by mělo 

být uplatňování větší pružnosti v tématech i časovém řešení těchto projektů, protože 

výsledky, které mohou v budoucnu z těchto aktivit vzniknout, mohou hrát velmi 

významnou roli pro posílení pozice VŠB-TUO v žebříčku univerzit v ČR. 

 Zvýšení počtu uzavřených hospodářských smluv. V současnosti jsou největšími 

partnery (co do objemu získaných finančních prostředků z uzavřených hospodářských 
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smluv) firmy GEOSAN GROUP a.s.; Dalkia Česká republika, a.s.; ČKD PRAHA 

DIZ, a.s.; VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.; OKD, a.s.; MODEL 

OBALY a.s.; BONATRANS GROUP a.s.; ČEZ,a.s. atd. Vzhledem ke snížení zdrojů 

na projekty GAČR, MPO je nutno zvýšit prostředky na VaV v této oblasti. 

 Akreditaci a certifikaci laboratoří VŠB-TUO, aby byly konkurenceschopné a schopné 

uspokojit požadavky vyplývající ze spolupráce s průmyslovými partnery.  

 Stabilizaci týmů výzkumných infrastruktur a budování nových výzkumných týmů 

financovaných ze zdrojů OP VaVpI. 

 Podněcování a motivování vědecko-výzkumných týmů k prezentaci výsledků zejména 

v hodnotných časopisech a využívání i možností tvorby a registrace využití výsledků 

VaV, především v oblasti technických aplikací. 

 Posílení vědecko-výzkumných aktivit a vytvoření potenciálu pro podávání 

mezinárodních projektů VaV např. v rámci Konsorcia PROGRES 3. V říjnu 2011 

bylo podepsáno Memorandum k ustavení Konsorcia PROGRES 3, které sdružuje 13 

univerzit z Česka, Slovenska a Polska. 

 Maximální pozornost přípravné fázi projektů, orientování se na interdisciplinární, 

netradiční témata výzkumu a mnohem častější zapojení i jiných pracovištť veřejných 

vysokých škol a Akademie věd ČR do těchto aktivit. 

 Zvýšení efektivity zapojení studentů doktorských a magisterských studijních 

programů do vědecko-výzkumné práce např. v rámci Studentské grantové soutěže. 

 Systémovou podporu kvalifikačního růstu členů akademické obce univerzity, 

především mladých VaV pracovníků těsné po absolvování doktorského studia, 

spočívající ve vzdělávání v oblasti organizace a řízení vědy a projektového 

managementu. 
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9 Závěr 

V souladu se zadáním diplomové práce bylo v první části práce popsáno, jaké metody 

a jaké typy žebříčků hodnocení univerzit se používají ve světě.  

Další kapitola byla věnována Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací 

a hodnocení výsledků ukončených programů v České republice. Detailně bylo vysvětleno, 

jak se vypočítá finanční hodnota bodu pro hodnocení výsledků VaV dle výše uvedené 

metodiky a byly specifikovány typy vědecko-výzkumných výsledků podle oblasti jejich 

vzniku. Poslední kapitola teoretické části práce byla věnována charakteristice ukazatelů 

hodnocení vysokých škol.  

V praktické části diplomové práce bylo provedeno porovnání výsledků vědy a výzkumu na 

vybraných největších technických univerzitách České republiky - ČVUT Praha, VUT Brno 

a VŠB-TU Ostrava. Poté byla provedena analýza těchto výsledků a posouzení využitelnosti 

hodnotících ukazatelů pro vědu a výzkum pro objektivní hodnocení vědecko-výzkumných 

výkonů vysokých škol. Závěr praktické části tvoří vlastním návrhy a doporučení, které by 

vedly ke zlepšení vědeckého výkonu univerzit. 

Lze konstatovat, že finanční zdroje na vědu a výzkum vysokých škol úzce souvisejí 

s kvalitou jejich výzkumné činnosti. Velmi důležitá je i spolupráce s průmyslovým 

sektorem. V tomto ohledu mají vysoké školy – nejen porovnávané univerzity – ještě velké 

rezervy. Lze říci, že v posledních letech si vysoké školy vytvořily celkem dobrou 

výzkumnou základnu, ale zaostávají ve výsledcích, které mají mezinárodní kvalitu. Jednou 

z možných příčin tohoto stavu je nevhodně nastavený systém alokace institucionálních 

prostředků na vědu, výzkum a inovace, který podporuje kvantitativní produkci výsledků 

VaVaI místo koncepčního rozvoje a excelence těchto činností institucí. Rovněž systém 

hodnocení dle stávající Metodiky není zcela objektivní a zřetelný, proto MŠMT připravuje 

projekt nového systému hodnocení, který bude rozšířen o další ukazatele tak, aby více 

reflektoval kvalitu výsledků jak z hlediska excelence, tak i z hlediska oborových specifik 

a jejich využitelnosti v praxi.  

Cílem tohoto projektu tzv. IPn Metodiky „Efektivní systém hodnocení a financování 

výzkumu, vývoje a inovací“ je zatraktivnit prostředí výzkumu, vývoje a inovací pro 

vědecké pracovníky, podpořit excelenci ve VaVaI, motivovat mladé lidi pro práci ve 

VaVaI, zvýšit prestiž vědecké práce a nalézt mechanizmy na finanční ohodnocení podle 
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kvality odvedené práce. Prostředkem k dosažení těchto cílů je nová metodika hodnocení 

výsledků a institucí a nová metodika rozdělování veřejné podpory. Návrh nového systému 

hodnocení bude vycházet z doporučení Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací 

v ČR, který chce změnit mechanistické pojetí současné Metodiky, a má rovněž 

multiplikační charakter. 
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Seznam použitých zkratek 

ČR Česká republika 

ČVUT Praha České vysoké učení technické v Praze 

GA AV Grantová agentura Akademie věd ČR 

GA ČR Grantová agentura České republiky 

ISI Institute for Scientific Information 

IP Institucionální podpora 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

NRRE Národní referenční rámec excelence 

OP EU operační program Evropské unie 

RIV Rejstřík informací o výsledcích VaVaI 

RVVI Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace 

Sb. Sbírky 

SIR SCImago Institutional Rankings 

TA ČR Technologická agentura České republiky 

ÚIV Ústav pro informace ve vzdělávání  

VaV věda a výzkum 

VaVaI věda, výzkum a inovace 

VŠ vysoká škola 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

VO Výzkumná organizace 

VUT Brno Vysoké učení technické v Brně 

VZ Výzkumný záměr 

 

 

 

 


