Odborná skupina
Organizace výzkumu ČFS JČMF

K vývoji aktivit
v organizaci výzkumu
se zaměřením
na hodnocení výsledků
Akademické fórum XI – 11. březen 2010 – Praha

Legislativa 2002 až 2009


Zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a
vývoje



Nařízení vlády 461/2002 Sb., o institucionální
podpoře VaV
zejména legislativní podklad pro výzkumné záměry, specifický
výzkum na vysokých školách, mezinárodní spolupráce



Nařízení vlády 462/2002 Sb., o účelové
podpoře VaV
legislativní podklad pro projekty účelové podpory (GAČR,
výzkumná centra, centra základního výzkumu,…..)



Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a
jejich výsledků 2004 – 2007
„zkušební provoz“ bez vlivu na financování
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Současná legislativa v praxi


Zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a
vývoje, v platném znění



Nařízení vlády 397/2009 Sb., o informačním
systému VaV
Metodika hodnocení výsledků VaV 2008



podklad pro přidělení institucionální podpory na rozvoj organizace
v roce 2010 a výpočet příspěvku na vzdělávací činnost pro rok 2010



Metodika hodnocení výsledků VaV 2009
podklad pro přidělení účelové dotace na vysokoškolský specifický
výzkum pro rok 2010
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Legislativní aktivity institucí


„Indukované“ aktivity reprezentací akademické
obce (ČKR, RVŠ, Akademie věd ČR)
- připomínková řízení k Reformě VaV, novele zákona 130/2002 Sb.,
Metodikám hodnocení VaV, Národním programům VaV
- poskytnutí podkladů ke koncepci hodnocení a financování VaV
na základě výzvy RVVI (září 2009)
- poskytnutí podkladů pro přípravu mapy velkých infrastruktur



Vlastní aktivity reprezentací akademické obce ~ 0
AV ČR: Alternativní systém hodnocení a rozdělování IP mezi
poskytovatele VaV (30.1.2008 zasláno RVV, čj. 57/P/08)



Vnitřní legislativa institucí (AV ČR, MŠMT, VVŠ)
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Použitelné dílčí materiály


Materiály MŠMT – poskytovatele VZ
pravidla pro hodnocení výzkumných záměrů a zkušenosti z již
provedených hodnocení (2006, 2009)

 Materiály Akademie věd ČR
- Koncepce způsobů hodnocení výsledků VaV a s tím
související rozdělování institucionální podpory mezi
poskytovatele (materiál předložen RVVI na výzvu v září 2009)
- Návrh průběhu hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR
v letech 2010-2011 (interní koncepční materiál)


Materiály České konference rektorů
podklady pracovní skupiny pro vypracování stanoviska
vyžádaného RVVI v září 2009



Materiály vysokých škol
MU: Vnitřní hodnocení výzkumných záměrů 2005, oponentury
projektů předkládaných do OP VaVpI
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Materiály a zkušenosti MŠMT


Meziresortní komise pro hodnocení
výzkumných záměrů



Průběžná zpráva příjemce (řešitel)
konfrontace výsledků s cíli a plánovanými výstupy, charakteristika
výsledků, publikace - odkazy, využití finančních prostředků



Systém zpravodajů
zpravodaj + dva členové komise (hodnotí cíle, výstupy, konkrétní
publikace, finance), předkládají návrh hodnocení komisi



Hodnocení na místě
veřejný odborný seminář (řešitelský tým, subkomise, veřejnost)



Závěry komise
závěrečný seminář celé komise (popř. korespondenční jednání)
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Akademie věd ČR


Koncepce hodnocení výsledků VaV
- Teze: hodnocení versus financování … oddělená problematika,
odmítnutí „Metodik“,
- Východiska: strategická rozhodnutí státu, meziroční změna
financování maximálně 10%, regulace na úrovni poskytovatelů
- Principy hodnocení výsledků VaV: kvantitativní i kvalitativní složka,
zkušenosti ze zahraničí, hodnocení peer review se zahrnutím
místních specifik, oborová specifika, stav vs trendy,…



Hodnocení vlastních výzkumných pracovišť
- Návaznost: Hodnocení provedené v roce 2004 za léta 1999-2003
- Cíle: posouzení vědecké výkonnosti pracovišť v mezinárodním
kontextu, informační báze pro úpravy IP ústavů
- Metoda: peer review (komise se zahraniční účastí, 5-20 výsledků,
tematické okruhy hodnocení, stupnice hodnocení)
- Harmonogram: leden 2010 – červen 2011
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Česká konference rektorů


Principy pro přípravu nové metodiky hodnocení
výsledků VaV Obecný materiál na výzvu RVV (září 2009).
Konstatování „v zásadě“ správnosti principu financování,
nesprávnosti metodiky hodnocení VaV, oborová specifika, kvalitativní
hodnocení, změna stylu práce RVVI, transparentnost, pořádek v RIV;
„připravenost“ ČKR přispět ke vzniku kvalitní metodiky….



Zásady, postup a harmonogram pro tvorbu
koncepce hodnocení VaV (podklad pro pracovní skupinu)
- Teze: strategická rozhodnutí, nezávislost poradního orgánu vlády,
oborová specifika, kvantitativní ukazatele, peer review
- Východiska: analýzy zahraničních zkušeností, analýzy dat o VaV
- Zásady: odborné hledisko: kvantitativní hodnocení (ukazatele,
analýza dat, bibliometrie a scientometrie), oborové hledisko a
mezioborová srovnání, vnější oponentura návrhů koncepce a metod
- Prostředky: využití potenciálu akademické obce (pracovní skupiny
zaměřené na konkrétní aspekty hodnocení VaV)
- Harmonogram: 30.11.2009 – 31.12.2010 (včetně ověření a oponentur)
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Materiály a zkušenosti MU


Vnitřní hodnocení výzkumných záměrů 2005
- hodnocené aspekty: plnění cílů, publikační výkon týmu,
obsahová úroveň výsledků (hodnocení 20-50 % prací, max. 20),
úroveň spolupráce, zejm. mezinárodní, složení týmu, zapojení
mladých pracovníků (doktorandi a postdoktorandi), význam
výsledků v mezinárodním kontextu
- dva externí hodnotitelé anonymní vůči řešiteli, písemné
hodnocení podkladů zpracovaných řešitelem a dodaných prací



Koncepce udržitelnosti výzkumných záměrů
v kontextu hodnocení pracovišť – příprava

- „komplexní“ hodnocení výzkumných záměrů v prostředí fakult
(kontext s činností pracovišť)
- oborové komise složené výhradně z externích hodnotitelů, 2/3
zahraničních, příprava na základě písemných podkladů, poté
hodnocení na místě
- využití závěrů fakultami případně i pro změny organizační
struktury
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Málo optimistický závěr






Iniciativa mimo státní správu v oblasti
organizace a hodnocení výzkumu je slabá a je
omezena na jednotlivé instituce a jejich vnitřní
legislativu.
V rámci existujících aktivit jsou známy materiály
obsahující prvky využitelné pro zpracování
alternativních legislativních podkladů v oblasti
organizace a hodnocení VaV.
Přes dílčí jednostranné snahy nedochází
k iniciativám, které by vedly ke spojení sil a
společným postupům akademické obce v oblasti
legislativy VaV .
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Varovný dovětek


KHV a RVVI nespí a nezahálí. Vynalézá
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Varovný dovětek


KHV a RVVI nespí a nezahálí. Vynalézá
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