Opatření v oblasti vzdělávání v návaznosti na Doporučení Rady pro Českou
Republiku z roku 2012.
Doporučení: Přijmout nezbytnou legislativu k ustanovení transparentního a jasně definovaného
systému hodnocení kvality vysokých škol a výzkumných institucí. Zajistit udržitelné financování
navázané na výsledky v hodnocení kvality. (Adopt the necessary legislation to establish a transparent
and clearly defined system for quality evaluation of higher education and research institutions.
Ensure that the funding is sustainable and linked to the outcome of the quality assessment).
Opatření podniknuté v roce 2012 směřující k naplnění tohoto doporučení (informace zpracoval
ReferNet):
Název opatření:
Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací

Popis opatření:
V rámci reformy systému řízení a financování výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR byl v roce 2012
zahájen projekt, jehož cílem zvýšit kvalitu výzkumu a jeho konkurenceschopnost v mezinárodním
měřítku prostřednictvím dvou základních nástrojů, metodiky hodnocení výkonu a na ni navazujícího
způsobu rozdělování veřejné podpory.
Bude připraven ověřený návrh nového systému hodnocení výzkumu a vývoje v ČR založený na
mezinárodních standardech kvality, který by nahradil stávající Metodiku hodnocení výsledků VaVaI.
Dalším hlavním cílem projektu je připravit takové mechanizmy v systému VaVaI, aby veřejná podpora
přispívala ke zvyšování excelence českého VaVaI, působila motivačně na všechny aktéry VaVaI a ve svých
důsledcích podpořila růst konkurenceschopnosti ČR.
Hlavní charakteristiky nového systému hodnocení:
- bude zejm. vycházet z doporučení Mezinárodního audit výzkumu, vývoje a inovací, který v ČR proběhl,
a z dobré zahraniční praxe (mezinárodní audit doporučil podle zkušeností vyspělých zemí postupný
přechod na nový systém výkonnostních indikátorů využívající „poučeného peer-review“ a z něho
vycházejícího institucionálního financování na optimálně 4 roky, na základě tzv. výkonnostních
kontraktů s průběžným monitorováním).
- bude kombinovat kvantitativní a kvalitativní hodnocení výstupů a přínosů tvůrčí činnosti výzkumných
organizací s jasnými, do budoucnosti orientovanými ukazateli umožňujícími hodnotit dynamiku jejich
rozvoje, které se významně odkloní od doposud používaného mechanického přepočítávání,
- bude posuzovat výstupy výzkumných organizací z hlediska jejich kvality, relevance, dopadu a
efektivnosti,
- bude respektovat oborové a institucionální odlišnosti a umožní hodnocení kvality výzkumné práce
výzkumných organizací až do úrovně jednotlivých vědeckých týmů,
- umožní periodické hodnocení výkonnosti jak českého systému VaVaI jako celku, tak i jeho jednotlivých
komponent (v oborovém, sektorálním, a institucionálním členění) v porovnání se světovými standardy,
- umožní strategické řízení jak na úrovni státní správy, tak i na úrovni jednotlivých institucí a programů.
Součástí projektu bude pilotní ověření funkčnosti nové metodiky hodnocení a stability metodiky
financování, návrh její implementace, včetně návrhu legislativních změn. Samostatnou částí projektu
bude návrh modelu financování, který transparentním způsobem promítne výkonnostní principy
hodnocení do systému financování. Financování bude výrazně motivační, s důrazem na kvalitu a

excelenci, ale současně střednědobě zajistí stabilitu výzkumných organizací potřebnou pro jejich
koncepční rozvoj a tím stabilitu a ekonomiku vkladů do personálních a materiálních kapacit.
K trvalé úpravě institucionálního uspořádání systému VaVaI by mělo dojít po roce 2015.
Aktualizace září 2013:
V návaznosti na změny ve vedení MŠMT byl projekt během roku 2012 a první poloviny roku 2013
zrevidován z hlediska koncepce, organizace, personálního zajištění a alokace prostredků na jednotlivé
aktivity. V červenci 2013 bylo schváleno několik změn týkajících se procesu implementace a organizace,
které neovlivnily hlavní cíle a celkový rozpočet projektu. Adekvátně byl upraven i harmonogram (viz
níže) a v současné době se opět rozbíhá plnění věcných úkolů.

Zodpovědné orgány:
Řešitelem projektu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Financování:
112 mil. Kč. Projekt je kofinancován z ESF (85%) a státního rozpočtu ČR (15%).

Související legislativa:
Nutnost změny je obsažena v Národní politice výzkumu vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015, vychází
z programového prohlášení vlády i z usnesení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k Metodice hodnocení
2010-2011. Výstupem projektu budou mimo jiné i návrhy změn legislativy týkající se výzkumu a vývoje,
zejm. Zákon č.130/2002 Sb. O podpoře výzkumu a vývoje.

Zainteresovaní aktéři:
Řešitelem je MŠMT. Spolupracujícími orgány jsou KHV (Komise pro hodnocení výsledků výzkumných
organizací a ukončených programů) a RVVI (Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace). Do řešení projektu
budou zapojeni i představitelé cílové skupiny, kterou jsou orgány státní správy všech úrovní, RVVI, GAČR
(Grantová agentura ČR) a TAČR (Technologická agentura ČR) a další grantové agentury, veřejnoprávní
instituce VaVaI a další příjemci veřejné podpory ve VaVaI. V expertních týmech a odborných panelech
budou zástupci vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, dalších veřejných výzkumných institucí,
resortních výzkumných ústavů a poskytovatelů

Harmonogram implementace:
1.2.2012 - 30.6.2015 - realizace projektu “Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a
inovací” (návrh systému hodnocení a financování VaVaI, pilotní ověření, legislativní zajištění přechodu
na nový systém)
Následně - trvalá změna institucionálního uspořádání systému VaVaI

Webové stránky a odkazy:

http://metodika.reformy-msmt.cz/

Poznámky:

