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Cíl Metodiky 17+ 

Cílem hodnocení systému VaVaI prostřednictvím Metodiky17+
(dále jen „M17+“) je:

• získání informací pro kvalitní řízení VaVaI na všech stupních
(formativní stránka),

• zvýšení efektivity vynakládání veřejných prostředků (sumativní
stránka),

• podpoření kvality a mezinárodní konkurenceschopnosti,

• získání jednoho z podkladů pro poskytnutí dotace na
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále jen
„DKRVO“).



Navrhované hodnocení zohledňuje:
• rozdílnost poslání výzkumných organizací (dále jen „VO“) ve výzkumném 

systému (ústavy AV ČR, VŠ a rezortní VO),
• hodnotí výstupy, dopady a celkové výhledy rozvoje VO, 
• oborová specifika, 
• používá v hodnoticím procesu informované a nezávislé peer review, 
• hodnotí VO v národním i mezinárodním kontextu, 
• poskytuje údaje pro alokaci části veřejných prostředků určených na 

institucionální rozvoj VO. 

DVĚ FÁZE HODNOCENÍ: 
1. implementační fáze, která bude probíhat v letech 2017–2019, 
2. pravidelné kompletní hodnocení, které ve všech modulech započne do roku 

2020. 

Popis M17+ 



Základní principy M17+:

• Společný rámec pro posuzování kvality VO         
M17+ zavádí posouzení kvality v pěti základních hodnoticích modulech, 

které jsou pro všechny typy VO společné: 

M1 – Kvalita vybraných výsledků 
M2 – Výkonnost výzkumu 
M3 – Společenská relevance 
M4 – Viabilita/Životaschopnost
M5 – Strategie a koncepce. 

Relativní významnost modulů bude různá podle postavení a mise VO v systému VaVaI.
Moduly tvoří rámec hodnocení, který může být upraven na úrovni poskytovatelů a
přizpůsoben postavení VO v systému VaVaI.



• Periodicita hodnocení

Do roku 2020 bude realizováno kompletní hodnocení pomocí
všech pěti modulů. Cílovým stavem po roce 2020 je realizace
kompletního hodnocení jednou za pět let.

Základní principy M17+:

• Základní nástroje hodnocení VO ve všech modulech:

i) bibliometrická analýza,

ii) posouzení hodnotiteli formou vzdálených recenzí,
iii) odborným panelem.

Po ukončení implementační fáze bude využita i návštěva panelu na místě
(on-site visit).



• Odborné panely

Pro odborné posouzení VO bude ustaveno 6 odborných panelů podle
oborových skupin OECD (Frascati Manual):

Natural Sciences, Engineering and Technology, Medical and Health Sciences,
Agricultural and Veterinary Sciences, Social Sciences, Humanities and the Arts.

Členy příslušných panelů budou také odborníci na aplikovaný a průmyslový
výzkum a odborníci z praxe. Odborné panely budou podle možností, tedy
tam, kde je to vhodné a účelné, tvořeny zejména nezávislými zahraničními
odborníky.

Výstupem panelového posouzení bude návrh zařazení každého
výsledku do jednoho z pěti kvalitativních stupňů, jeho odůvodnění a
souhrnná zpráva za odborný panel.

Základní principy M17+:

• Škálování VO
Výsledkem kompletního hodnocení ve všech modulech v pětiletých cyklech
bude zařazení VO do čtyřstupňové škály.



• Implementační období

Přechod na novou metodiku hodnocení bude postupný,
implementační období zahrnuje roky 2017–2019. 

Hodnotit se budou vždy výsledky uplatněné za uplynulý rok.

V roce 2019 budou VO poprvé zhodnoceny plným modulem M1 a
bibliometrickou analýzou podle M2 a hodnoticí panely budou
mezinárodní. Hodnotit se budou výsledky za období 2014–2018 s
využitím výsledků hodnocení za roky 2017 a 2018 a VO budou
rozřazeny podle kvality do škálovacích stupnic.

Základní principy M17+:



Principy financování dlouhodobého koncepčního 
rozvoje výzkumné organizace (DKRVO)

Prostředky na DKRVO budou rozděleny na dvě složky: 
stabilizační (základna) a motivační (nárůst). 

• Základna bude v implementačním období tvořena 100 %
DKRVO rozdělenými podle Metodiky 2013–2016.

• Motivační složka, minimálně v rozsahu daném meziročním
nárůstem DKRVO, bude rozdělena na základě hodnocení.

Výsledkem hodnocení bude rozdělení výzkumných organizací
do 4 skupin A, B, C a D.

Základní principy M17+:

 



Příloha č. 1 k výzvě pro vysoké školy, č. j. MSMT-41376/2018-1 



MODUL 1 (M1) – Kvalita vybraných výsledků

Cílem M1 je motivace VO ke kvalitnímu výzkumu v mezinárodním srovnání. Dalším cílem je motivace
k výzkumu s vysokým potenciálem pro aplikování výsledků v praxi.

Principem hodnocení je posouzení vybraných výsledků odborným panelem z hlediska
jejich kvality, originality a významnosti ve srovnání s mezinárodní úrovní.

Hodnotí se omezený počet vybraných výsledků, jež jsou posouzeny ve dvou odlišných kategoriích.

• V první kategorii je hlavním kritériem pro posouzení přínos k poznání v daných
oborech.

• Ve druhé kategorii je hlavním kritériem společenská relevance, resp. význam pro
společnost a případně jeho dopady (ekonomický či jinak popsatelný přínos společnosti). Společenská
relevance je chápána jak ve smyslu „užitečnosti“ (typicky průmyslový výzkum přinášející ekonomické
zisky), tak ve smyslu „potřebnosti“ (typicky výzkum rezortní vznikající na společenskou objednávku).

I. kategorie: zejména (nikoli výhradně) pro výsledky základního výzkumu

II. kategorie: zejména pro výzkum aplikovaný

Do hodnocení mohou být zařazeny pouze výsledky VO uvedené v RIV. Výběr výsledků pro hodnocení
provedou jednotlivé VO. Vybrané výsledky přihlašují VO do kterékoliv ze dvou výše uvedených kategorií
na základě svého uvážení, přičemž daný výsledek mohou za danou instituci přihlásit do hodnocení
pouze jednou a pouze do jedné kategorie (jeden výsledek nelze přihlásit do obou kategorií).

Popis modulů M17+:



MODUL 1 (M1) – Kvalita vybraných výsledků

• Do hodnocení v daném roce budou zařazeny výsledky a výstupy
uplatněné za období pěti let předcházejících roku hodnocení
(například do hodnocení v roce 2019, kdy bude Modul 1 aplikován v kompletní
podobě poprvé, vstupují výsledky a výstupy uplatněné od 1. 1 2014 do 31. 12.
2018).

• Počet předkládaných výsledků se odvíjí od velikosti VO. Jako kritérium „velikosti“
je využit poskytnutý objem institucionální podpory typu DKRVO v minulém období.
Zároveň je dán tzv. „minimální počet předkládaných výsledků“, aby byl pro hodnocení
instituce zajištěn alespoň takový počet výsledků, který poskytne rámcový vhled do
kvality její produkce v posledních 5 letech.

Popis modulů M17+:



M3 – Společenská relevance
• M3 je důležitý zejména pro VO, které provádějí aplikovaný VaVaI a přímo

slouží průmyslovým odvětvím, veřejnému sektoru nebo jiným VO. V rámci M3
bude hodnocena míra pozitivních dopadů VaVaI a jejich výsledků na
společnost a občany. Společenská relevance bude vztažena k výsledkům
aplikovaného výzkumu, které mají bezprostřední význam pro oblast ekonomiky,
státní a veřejnou správu i pro oblast kulturní politiky.

• M3 je založen na posouzení parametrů, které sledují: přenos výsledků do
praxe; spolupráci s aplikační sférou; aktivity pro přenos znalostí a technologií
na neakademické subjekty; dopad na kvalitu života společnosti a občana;
ekonomický přínos, přínos v sociální oblasti, přínos pro formování národní a
kulturní identity.

• zapojení studentů do výzkumné činnosti: výběrové přednášky/semináře
související s výzkumem dané VO; praxe studentů; kvalita výchovy a uplatňování
doktorandů; mezinárodní i domácí prestižní ocenění vědeckého přínosu;
mobilita výzkumných pracovníků mezi VO a sektorem průmyslu a služeb, resp.
uživateli výsledků výzkumu; význam VO z hlediska vývoje regionu; popularizace
a ohlasy.

Popis modulů M17+:



• M4 – Viabilita
V Modulu 4 bude posuzována kvalita řízení a vnitřních procesů VO v těchto oblastech:

• Výzkumné prostředí – organizační schéma, kvalita řízení výzkumu, personální politika,
struktura a rozvoj lidských zdrojů, vybavenost a organizace infrastruktury pro výzkum.

• Mezinárodní a národní spolupráce – členství v globální a národní výzkumné komunitě,
komunitní aktivity.

• Financování z externích zdrojů – mezinárodní a národní kooperace a prezentace
výzkumu a spolupráce, stáže studentů a mladých vědeckých pracovníků v zahraničí,
prestiž výzkumu, účast na činnostech odborné obce, úspěšnost v získávání projektů,
resp. spolufinancování (financování z třetích stran). Úspěšně dokončené grantové
projekty včetně závěrečného ohodnocení s možností dožádání posudků. Postavení VO
podle mezinárodních ukazatelů a statistik.

• Základní struktura nákladů a výnosů v jednotlivých letech hodnoceného období –
všechny grantové a programové projekty podporované z veřejných prostředků z 
národních zdrojů, zdrojů EU a jiných zahraničních zdrojů v hodnoceném období, jichž je 
pracoviště příjemcem nebo dalším příjemcem, resp. spolupříjemcem, smluvní výzkum, 
kolaborativní výzkum a transfer technologií, externí financování (účelové a smluvní), 
příjmy z licencí, spin-off, výnosy z prodeje patentů a licenčních smluv. 

Popis modulů M17+:



Hodnocení kvality VaV
(Modul 1)

Tomáš Inspektor
Pracovník podpory VaV

Ústřední knihovna VŠB - TUO

tomas.inspektor@vsb.cz
https://knihovna.vsb.cz/
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__knihovna.vsb.cz_&d=DwMFBA&c=OGmtg_3SI10Cogwk-ShFiw&r=FsMURf0-x8ws3vwGpOsIQIfGs7QiNhnlGWW1ojH_yB0&m=jR9yZP2HtvLmvFaEgENM8rksyPm3tSb-rrGy-m8aE80&s=PzWNc07aF6aox_kdrYEb32_RgjS2B39tVZ2mK76H-CM&e=


Impakt faktor (IF)
• Je scientometrický ukazatel vyvinutý a využívaný výhradně producentem

databáze Web of Science. Vyjadřuje míru citovanosti článků
publikovaných v daném časopise v předcházejících dvou letech (IF lze
tedy zjistit pouze u těch časopisů, které vycházejí nejméně tři roky za
sebou).

• IF = počet citací v aktuálním roce na články publikované v přecházejících 
dvou letech / počet publikací v časopise v předcházejících dvou letech

• IF je počítán jednou ročně, vždy v létě následujícího roku, tj. IF 2018 bude spočítán a 
publikován cca v červenci 2019.

Hodnocení kvality



Impakt faktor (IF)

• Seznam periodik a jejich IF je k dispozici v databázi Journal
Citation Reports (dílčí součást databáze WoS)po zobrazení
záznamu požadovaného časopisu. Tituly časopisů je možné
vyhledávat přímo dle názvu nebo ISSN, popřípadě skupinově
dle oborů, vydavatele nebo země.

• Na základě výše IF se časopisy v rámci kategorie 
(oboru) dělí do kvalitativních pásem:
• I. kvartil (25 % „nejlepších“) - IV. kvartil (25 % „nejhorších“).

• I. decil (10 % „nejlepších“ časopisů v oboru)

Hodnocení kvality

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/


Article Influence Score (AIS)

• Je metrika pro časopisy určena k odhadu důležitosti časopisu nehledě na 
jeho velikost (počet publikovaných článků).

• Na rozdíl od impakt faktoru AIS:

• vynechává autocitace (nezapočítává citace vlastního časopisu),

• rozlišuje význam vědeckých časopisů, ze kterých citace přichází,

• zohledňuje delší citační období (vyjadřuje míru průměrného vlivu 
každého článku v časopise za pět let po jeho publikování).

• Vypočítává se vynásobením skóre Eigenfactoru hodnotou 0,01 a vydělením počtem 
článků v časopise normalizovaným jako podíl všech článků ve všech časopisech (X).

X= počet článků daného časopisu vydělený pětiletým počtem článků ze všech časopisů WOS.

Hodnocení kvality



Article Influence Score (AIS)

• Hodnota větší než 1 znamená, že každý článek v časopise má
nadprůměrný vliv, hodnota menší než 1 znamená, že každý článek v
časopise má podprůměrný vliv.

• Dalším ukazatelem je medián udávající střední hodnotu AIS časopisu v 
daném oboru.

• Stejně jako u IF se časopisy podle AIS dělí do kvalitativních pásem (decil a 
kvartil).

• vzhledem k rozdílnosti výpočtu IF a AIS se u jednoho časopisu může
zařazení do kvartilů lišit. Tzn. podle IF může být vybraný časopis v Q1, ale
tentýž časopis může podle AIS být třeba v Q3.

Hodnocení kvality



SCImago Journal Ranking (SJR)

• Je zpracováván na základě dat a pro databázi Scopus. Jeho princip je velmi
podobný indikátoru AIS. Vstupní informace o SJR

• data za období 3 let,

• autocitace časopisu počítá do maximální míry 33 %,

• hodnotí citace podle prestiže časopisu, ze kterého citace pochází (citace z
prestižnějších - více citovaných - časopisů má vyšší váhu než citace z méně
prestižního časopisu).

• Informaci o hodnotě SJR vybraného časopisu lze najít v databázi Scopus nebo na
https://www.scimagojr.com/.

• Detailní popis výpočtu SJR je k dispozici článku: A new approach to the metric of
journals’ scientific prestige: The SJR indicator

Hodnocení kvality

https://www.scimagojr.com/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000246


Porovnání ukazatelů
• V dříve zmíněném článku: A new approach to the metric of journals’ 

scientific prestige: The SJR indicator je k dispozici i stručné porovnání 
zmíněných ukazatelů.

SJR AIS IF

Zdroj dat Scopus Web of Science Web of Science

Časové období 3 roky 5 let 2 roky

Autocitace časopisu zahrnuté do max. míry 33% vyloučené zahrnuté

Vážení citací podle prestiže 
citujícího zdroje

ano ano ne

Způsob normování ukazatele 
na počet článků v časopise

Podíl prestiže časopisu ku 
celkovému počtu článků v 
časopise

Podíl prestiže časopisu dělený 
poměrem celkového počtu 
článků v časopise vůči 
celkovému počtu článků v 
databázi

Podíl prestiže časopisu (počtu 
citací) ku celkovému počtu 
článků v časopise

Zdroj: ÚK ČVUT  

Příloha:                                 Hodnocení kvality
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• Dle nové metodiky hodnocení výzkumných organizací
(Metodika 2017+) se budou jednotlivé výstupy zařazovat
do kvartilů podle AIS a SJR. Bylo by tedy dobré, aby si
autoři vybírali časopisy, ve kterých budou publikovat,
právě podle těchto ukazatelů. Ideálně časopisy v Q1 a Q2.

• Detailní popis nejen výše uvedených ukazatelů je k 
dispozici na webu Ústřední knihovny VŠB v sekci podpora 
studia a výzkumu: https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-
sv/publikovani/bibliometrie/

Tomáš Inspektor
Pracovník podpory VaV

Ústřední knihovna VŠB - TUO

tomas.inspektor@vsb.cz
https://knihovna.vsb.cz/
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Druhy publikačních výstupů dle WoS

2014 - 2018

2018



Jimp Q1 – Q4



Shrnutí

• Odklon od kvantity ke kvalitě

• Při výběru časopisu je vhodné sledovat jeho kvartil
(přednostně dle WoS, ale také SciMAGO (Scopus)

• Neprodávejte pod cenou!
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Děkuji za pozornost


