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IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů 

o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích 

 

Viera Hudečková 

Úřad vlády České republiky, odbor výzkumu, vývoje a inovací 

hudeckova.viera@vlada.cz 

 

pracuje na Úrade Vlády ČR ako referentka výskumu a má na starosti spracovanie dátového obsahu 

Informačného systému výskumu, vývoja a inovácii v Českej republike. 

 

Systém veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice 

Výzkum, experimentální vývoj a inovace (VaVaI) jsou v České republice 

podporovány z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 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 (dále jen „zákon“). Tento zákon upravuje: práva a povinnosti právnických a 

fyzických osob, zabývajících se VaVaI, podmínky veřejné podpory, poskytování informací o 

VaVaI prostřednictvím informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

(IS VaVaI), úkoly orgánů VaVaI.  

 

Zdroj dat: www.vyzkum.cz 

 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (Rada) je odborným a poradním orgánem vlády 

pro oblast VaVaI a zabezpečuje: přípravu Národní politiky VaVaI, zpracování návrhu celkové 

výše podpory na VaVaI, přípravu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací, 

zpracování pravidelných ročních analýz VaVaI v ČR a jejich srovnání se zahraničím a úlohu 
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správce a provozovatele IS VaVaI. Rada má 17 členů a organizačně je začleněná pod Úřad 

vlády ČR. Předsedou Rady je místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace ČR MVDr. 

Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA,. Členové Rady zastupují oblast průmyslu, vysokých škol a 

ústavů Akademie věd ČR a na pravidelných jednáních každý měsíc řeší nejdůležitější otázky 

českého výzkumu.  

 Veřejná podpora VaV – je rozdělená na účelové financování grantových projektů 

základního výzkumu a aplikovaného výzkumu a institucionální financování na dlouhodobý 

koncepční rozvoj výzkumných organizací. Reforma výzkumu proběhla v roce 2008 ve 

znamení hesla „Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze“. Jejím cílem 

bylo odstranit nízké přínosy výzkumu, vývoje a inovací pro ekonomiku a společnost ČR, 

zjednodušit podporu VaV, podporovat instituce podle výsledků, výrazně snížit počet 22 

rozpočtových kapitol (v současnosti 10 poskytovatelů podpory) a podpořit excelenci ve 

výzkumu.  

 

Zdroj dat: ČSÚ 

 

 V roce 2012 dosáhly celkové výdaje za VaVaI provedený na území ČR 2,7 mld. EUR, 

což odpovídá 1,89 % podílu na HDP. V porovnání s vybranými zeměmi EU a světa ve vztahu 

GERD na 1 obyvatele Česká republika dosahuje pouze 2/3 hodnoty průměru EU28. 

 

Zdroj: OECD MSTI 2013/1, Eurostat září 2013 a vlastní dopočty ČSÚ 
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 Podpora z veřejných zdrojů dosahuje 1 mld. EUR. VaVaI v České republice 

provádí 2,5 tisíc subjektů, z nich většina je v podnikatelském sektoru. Desetina uvedených 

subjektů prováděla tuto činnost jako svou převažující. Jedná se zejména o ústavy Akademie 

věd ČR, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce (bývalé rezortní výzkumné ústavy). Jen 5 

% těchto pracovišť má výdaje na VaVaI přesahující 3 milióny EUR. Na této činnosti se podílí 

30 tisíc výzkumných pracovníků. Poskytovatelem účelové podpory na projekty základního 

výzkumu je zejména Grantová agentury ČR s rozpočtem 130 mil. EUR, Technologická 

agentura na projekty aplikovaného výzkumu a vybraná ministerstva (Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, Ministerstvo kultury, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany). 

 Institucionální podpora je poskytována na dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumných organizací, mezinárodní spolupráci ČR ve VaV, operační programy dle nařízení 

Evropské komise, která poskytuje 85% prostředků, 15% ČR (OP VaVpI, VpK, PaI), náklady 

na systém podpory (soutěže, hodnocení, ocenění). Podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj 

je poskytována výzkumným organizacím na základě jimi dosažených výsledků. Hodnotit 

výsledky výzkumu a vývoje uložilo Radě usnesení vlády č. 644 ze dne 23. června 2004. 

Cílem hodnocení je posoudit efektivnost institucí ve výzkumu a vývoji a zhodnotit všechny 

výsledky dané instituce ve vazbě na celkové výdaje ze státního rozpočtu pro danou instituci 

za sledované období. Hodnocení je pravidelné, kritéria hodnocení jsou předem známá a 

závazná, měřitelná, zhodnotitelná. V roce 2004 byla zpracována Metodika hodnocení, kterou 

schválila Rada. Všechny výsledky získaly bodové ohodnocení 1,0 (článek v odborném 

periodiku, článek ve sborníku, odborné knihy, patenty, technologie, prototyp). Výstupem byla 

efektivnost subjektů výzkumu = podíl bodového ohodnocení a vynaložených finančních 

prostředků ze státního rozpočtu. VO byly rozděleny na 4 skupiny – instituce, které svými 

výsledky vysoce (119-zelené), průměrně (417-šedé), podprůměrně (166-žluté), nebo bez 

výsledků (150-červené) zhodnotily vynaložené prostředky. Byl předložen návrh na zvýšení, 

zachování nebo snížení státní podpory. V následujících letech se systém hodnocení vyvíjel.  

 

 

Zdroj dat: Hodnocení VO 

 

Od roku 2009 Rada předkládá Metodiku ke schválení vládě ČR. Do hodnocení 

výsledků výzkumných organizací (VO) jsou zařazeny pouze VO, které mohou být příjemci 

institucionální podpory. Hodnotí se výsledky uplatněné za posledních 5 let, výsledky, které 

byly již v uplynulých letech hodnoceny, se znovu nehodnotí. Byly stanoveny definice 

jednotlivých druhů výsledku, kritéria jejich ověřitelnosti a bodová hodnota. Jsou využívané 
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národní a mezinárodní referenční databáze Thomson Reuters, Scopus, ERIH, EPO, OHIM, 

atd. Byl vytvořen Seznam českých recenzovaných časopisů, ve kterých jsou publikovány 

články důležité pro národní identitu.  

 

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) 

 

 

Zdroj dat: IS VaVaI 

 

Zdrojem údajů pro Hodnocení je Informační systém výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací. Obsahuje 5 navzájem silně propojených oblastí: CEA-výzkumné aktivity 

(poskytovatelé podpory, programy výzkumu, subjekty výzkumu), CEZ-výzkumné záměry, 

CEP-výzkumné projekty, VES-veřejné soutěže a RIV-výsledky. IS VaVaI obsahuje přes 100 

interních a externích číselníků, oproti kterým jsou předávané údaje kontrolovány. Údaje do IS 

VaVaI jsou předávány prostřednictvím poskytovatele podpory v dávkovém režimu. Součástí 

dodávky dat je rovněž Průvodka k dodávce dat, která obsahuje základní informace a je 

podepsaná odpovědným pracovníkem poskytovatele podpory.  
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Zdroj dat: Webová kontrolní služba IS VaVaI 

 

Je prováděna kontrola, zda předaný soubor je shodný s Průvodkou a zda je bez chyb 

datového obsahu, schématu XML, povolených znaků a jsou shodné kryptografické kontrolní 

součty. V případě nalezení nesrovnalosti je předkladatel požádán o nápravu a dodávka dat 

není zařazena do IS VaVaI. V této fázi zpracování údajů je nejčastějším pochybením použití 

znaků, které nejsou v české abecedě. Znaky jsou deformovány, nahrazeny otazníky nebo 

černými tečkami a snižuje se informační hodnota předaných údajů.  
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Zdroj Dat: IS VaVaI 

 

Výše uvedený článek ve sborníku byl předán v původním jazyku-ukrajinštině. 

Vypovídací hodnota o výsledku je omezená, není znám název výsledku ani jeho popis. 

Některé výsledky „proniknou“ do zpracování, ale většinou jsou poskytovatelé požádání o 

opravu.  

 

 

Zdroj dat: IS VaVaI-RIV 
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Ročně je do IS VaVaI předáváno asi 60 000 výsledků. IS VaVaI k 1. 1. 2014 

obsahoval 1 053 400 záznamů výsledků a je jednou z největších národních databází v Evropě.  

 

 

Zdroj dat: InCites, Thomson Reuters 2013 

 

Zvyšování publikačních aktivit českých vědců se projevuje i ve světových databázích. 

Počet kvalitních článku v impaktovaných časopisech evidovaných společnosti Thomson 

Reuters každoročně stoupá. Zejména po roce 2004, kdy bylo zavedeno hodnocení VO, je 

jejich nárůst strmější. Relativní citační index překročil v roce 2012 o 7 % světový průměr. 

 

Hodnocení výsledků výzkumných organizací 

V roce 2009 byly stanoveny základní definice jednotlivých druhů výsledků, jejich 

ověřitelnost a vymezení, co není daným druhem výsledku. Nejčastěji předávaným výsledkem 

je článek v odborném periodiku: 

J – recenzovaný odborný článek  

Definice - „Recenzovaným odborným článkem“ je původní, případně přehledový článek 

zveřejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje 

původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor 

členem. Jedná se o ucelené texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na 

strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, 

výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, eventuálně s poznámkovým 

aparátem. V odborném periodiku bývají tyto typy článků zařazeny v obsahu do skupiny 

původních, případně přehledových sdělení. 
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Odborným periodikem se rozumí vědecký recenzovaný časopis, s vědeckou redakcí, který 

vychází, případně vycházel periodicky, má přidělen pouze kód ISSN, případně e-ISSN a je 

vydáván v tištěné, v tištěné i elektronické nebo jen v elektronické podobě. 

Recenzované odborné články v odborném periodiku (časopise) se člení na: 

Jimp – původní / přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web 

of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“; 

Jsc – původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS 

společnosti Elsevier s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“; 

Jneimp – původní / přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi 

ERIH; 

Jrec – původní / přehledový článek v odborném periodiku, které je zařazeno v aktuálním 

Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice 

(zveřejněno na www.vyzkum.cz). 

Odborným periodikem (časopisem) nejsou: 

- periodika, která nemají ISSN, případně ani e-ISSN; 

- periodika, nebo mimořádná periodika vydávaná s ISSN a též souběžně i s ISBN v knižní 

podobě, (tyto případy se často vyskytují u konferenčních příspěvků, které jsou evidovány v 

databázích WoS a SCOPUS. Výsledky publikované v tomto typu zdroje patří do výsledků 

druhu D); 

- periodika, u kterých neprobíhá nebo není zveřejněn způsob recenzentního řízení příspěvků 

(např. některá periodika vydávaná formou Open Access); 

- periodika charakteru denního nebo novinového tisku, tj. běžný denní tisk, tematické 

„populárně - odborné“ přílohy k dennímu tisku, týdeníky, odborně zaměřené noviny (např. 

Zdravotnické noviny, Hospodářské noviny, Učitelské noviny apod.); 

- populárně naučná periodika určená pro laickou veřejnost, vydávané komerčními 

nakladateli, veřejnými a jinými institucemi; 

- popularizující odborná periodika, určené pro širší odbornou veřejnost, např. vydávané 

odbornými společnostmi, vědeckými institucemi apod. za účelem propagace a popularizace 

vědy; 

- periodika odborů, politických stran, spolků apod.; 

- filmové a rozhlasová periodika; 

- podniková a pojišťovací periodika; 

- tiskopisy a zpravodaje; 
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- za periodika nejsou považována zvláštní čísla časopisů, ve kterých jsou uveřejněny texty 

konferenčních příspěvků. 

Recenzovaným odborným článkem nejsou: 

- reprinty, abstrakta, rozšířená abstrakta (např. na konferenci) apod., byť publikovaná v 

odborném periodiku, články informativního nebo popularizačního charakteru o výsledcích 

výzkumu; 

- ediční materiály, opravy, recenze, rešerše nebo souhrny; 

- článek typu „preprint“, tj. verze článku uveřejněná před recenzním řízením; 

- pro Jrec články s nižším rozsahem než jsou 2 strany textu, přičemž platí, že do rozsahu stran 

se nezapočítávají fotografie, grafy, mapové přílohy, obrázky, tabulky a reklamy 

 

V rámci Hodnocení VO jsou všechny vstupující výsledky podrobeny softwarové nebo 

peer-review kontrole. Nejčastější chybou nalezenou u softwarových kontrol je nesoulad 

předaných údajů s údaji evidovanými v kontrolních databázích. Jedná se nejčastěji o typ 

článku (za článek je vydáván abstrakt nebo recenze), nesoulad roku uplatnění, neúplný počet 

autorů a další.  

 

 

Zdroj dat: Web of Science, Thomson Reuters 2013 
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U peer-review kontroly je posuzováno, zda se jedná o původní výsledek výzkumu, 

zda struktura článku odpovídá struktuře vědecké práce a další atributy. Často jsou 

popularizační nebo přehledové články prezentovány autory jako původní práce. Tyto 

výsledky jsou z hodnocení vyřazeny.  

Všechny tyto údaje mají vliv na bodovou hodnotu výsledku a tím i na výši 

institucionální podpory. Tyto výsledky jsou z IS VaVaI i z hodnocení vyřazeny z důvodu 

„nesouladu datových prvků“ a v některých případech je uplatněn § 14 odst. 5 zákona, který 

opravňuje Radu snížit výši institucionální podpory až do výše 100 % podpory na 5 let. V roce 

2011 byla takto uplatněna sankce na 1 067 výsledků ve výši 6,6 mil. EUR. 

Článek ve sborníku je druhým nejčastěji předávaným výsledkem. Kontrola probíhá oproti 

databázím Scopus a Conference Proceedings Citation Index. Jen články zveřejněné v těchto 

databázích získávají bodové ohodnocení. Pokud je článek zveřejněn ve sborníku, který je 

evidován v příslušné databází, získává bodové ohodnocení. Až 80 % článku ve sborníku 

zůstává s nulovou bodovou hodnotou. Důvodem pro vyřazení z Hodnocení je malý rozsah 

článku (do 2 stran). Odborná úroveň není posuzována. 

Odborné knihy a kapitoly v knihách jsou podrobeny peer-review kontrole. V některých 

vědních oborech nevyhovuje definici druhu výsledku 20 – 40 % kontrolovaných publikací. Za 

knihy jsou vydávány sborníky z konferencí, učební texty, překlady, ročenky, výroční zprávy, 

diplomové práce, habilitační práce, slovníky, rešerše, souhrny abstraktů, metodické příručky, 

katalogy, normy, cestopisy, beletrie, texty divadelních her, výběrové bibliografie, výroční 

zprávy, proslovy, reportáže, soubory studentských soutěžních prací, turistické průvodce, 

komerční překlady z cizích jazyků nebo memoáry, informační materiály, popularizující 

monografie, biografie, autobiografie, účelově monograficky vydané závěrečné zprávy 

z grantů.  

Všechny odborné knihy vydané v České republice musí být rovněž předány do 

Národní knihovny (NK). První část kontroly zjišťuje, zda je publikace evidována v katalogu 

NK. Členové odborných a poradních orgánů Rady následně posuzuji, zda kniha splňuje 

definici druhu výsledku a zda za knihu není vydáván jiný druh výsledku.  
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Zdroj dat: Katalog Národní knihovny ČR 

 

U výsledků aplikovaného výzkumu jsou podrobně kontrolovány zejména patenty a 

užitné vzory. V roce 2010 byla provedena kontrola patentů uplatněných za posledních 5 let. 

Výsledkem bylo odstranění 70 % patentů z důvodu předání nepravdivých údajů. Za patenty 

byly prohlašovány přihlášky vynálezu, byl nesoulad roku uplatnění, nebyli uvedeni všichni 

tvůrci a majitelé patentu. Za takto nepravdivě předané údaje byla předkladatelům udělena 

sankce. V současnosti předkladatelé věnují tomuto druhu výsledku mimořádnou pozornost. 

V roce 2013 kontrolované patenty vykázaly pochybení jen v 2 % případů.  

 

 

Zdroj dat: databáze Úřadu průmyslového vlastnictví ČR 

 

Výše uvedený příklad předání výsledku „užitný vzor“ ukazuje nesoulad datových 

prvků – chybné číslo dokumentu, chybný název neúplný seznam vlastníků (majitelů) oproti 

záznamům Úřadu průmyslového vlastnictví. 

Dle § 31 odst. 10 zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, se provádí 

pravidelná  meziroční kontrola dat předaných do informačního systému výzkumu a vývoje 

v předchozím roce. Cílem kontroly je upozornit na nesrovnalosti - zda u výzkumných 
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projektů byly předány údaje o jejich ukončení nebo pokračování, zda byly vyhodnoceny 

všechny vyhlášené veřejné soutěže a zda všechny ukončené projekty mají nějaký výsledek 

v IS VaVaI. V případech, kdy tomu tak není (asi 3,4 % ukončených projektů), rozhodla Rada 

o uplatnění sankci pro tyto poskytovatelé ve výši 22 mil. EUR.  

 

Zdroje: 

1. Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře 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 

2. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013 

3. Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV – Rejstřík 

informací o výsledcích2014 

4. www.vyzkum.cz 

5. www.isvav.cz 

6. Web of Science 

7. Katalog Národní knihovny ČR 

8. Databáze Úřadu průmyslového vlastnictví ČR 
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IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovacích – prezentácia z konferencie 

 

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb 
předávaných údajů o výsledcích 

výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovacích

Ing. Viera Hudečková, 

Úřad vlády ČR, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace

1CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014

 

1. Systém veřejné podpory výzkumu, vývoje a 
inovací v České republice

2. Informační systém výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací (IS VaVaI)

3. Hodnocení výsledků výzkumných organizací

Obsah

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 2

 

• Výzkum, experimentální vývoj a inovace (VaVaI) jsou v České republice
podporovány z veřejných prostředků podle zákona č.130/2002 Sb., o podpoře
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 (dále jen
„zákon“).

Tento zákon upravuje:

• práva a povinnosti právnických a fyzických osob, zabývajících se VaVaI;

• podmínky veřejné podpory;

• poskytování informací o VaVaI prostřednictvím informačního systému
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI);

• úkoly orgánů VaVaI.

Systém veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací 
v České republice

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 3

 

• Rada pro výzkum, vývoj a inovace (Rada) je odborným a poradním orgánem
vlády pro oblast VaVaI a zabezpečuje:

• přípravu Národní politiky VaVaI;

• zpracování návrhu celkové výše podpory na VaVaI;

• přípravu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací;

• zpracování pravidelných ročních analýz VaVaI v ČR a jejich srovnání se
zahraničím;

• úlohu správce a provozovatele IS VaVaI.

• Reforma výzkumu proběhla v roce 2008 ve znamení hesla „Věda dělá z peněz
znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze“.

• Jejím cílem bylo odstranit nízké přínosy výzkumu, vývoje a inovací pro
ekonomiku a společnost ČR, zjednodušit podporu VaV, podporovat instituce
podle výsledků, výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol (v současnosti 10
poskytovatelů podpory) a podpořit excelenci ve výzkumu.

Systém veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací 
v České republice

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 4

 

• Rada má 17 členů a organizačně je začleněná pod Úřad vlády ČR.

• Předsedou Rady je místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace ČR
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA,.

• Členové Rady zastupují oblast průmyslu, vysokých škol a ústavů Akademie věd
ČR a na pravidelných jednáních každý měsíc řeší nejdůležitější otázky českého
výzkumu.

Systém veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací 
v České republice

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 5

 

Systém veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací 
v České republice

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 6

V roce 2012 dosáhly celkové výdaje za VaVaI provedený na území ČR 2,7 mld.
EUR, což odpovídá 1,89 % podílu na HDP.
V porovnání s vybranými zeměmi EU a světa ve vztahu GERD na 1 obyvatele
Česká republika dosahuje pouze 2/3 hodnoty průměru EU28.
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Systém veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací 
v České republice

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 7

 Podpora z veřejných zdrojů dosahuje 1 mld. EUR. 

 VaVaI v České republice provádí 2,5 tisíc subjektů, z nich většina je v 
podnikatelském sektoru. 

 Desetina uvedených subjektů prováděla tuto činnost jako svou převažující -
ústavy Akademie věd ČR, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce (bývalé 
rezortní výzkumné ústavy). 

 Jen 5 % těchto pracovišť má výdaje na VaVaI přesahující 3 milióny EUR. 
 Na výzkumné činnosti se podílí 48 tisíc výzkumných pracovníků. 

 Poskytovatelem účelové podpory na projekty základního výzkumu je 
zejména Grantová agentury ČR s rozpočtem 130 mil. EUR. 

 Technologická agentura a vybraná ministerstva (Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo kultury, Ministerstvo vnitra a 
Ministerstvo obrany) podporují projekty aplikovaného výzkumu.

 

Systém veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací 
v České republice

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 8

Institucionální podpora je poskytována na:
• dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací;
• mezinárodní spolupráci ČR ve VaV;
• operační programy dle nařízení Evropské komise, která poskytuje 85%

prostředků, 15% ČR (OP VaVpI, VpK, PaI);
• náklady na systém podpory (soutěže, hodnocení, ocenění-Česká hlava);

• Podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj je poskytována výzkumným
organizacím na základě jimi dosažených výsledků.

• Hodnotit výsledky výzkumu a vývoje uložilo Radě usnesení vlády č. 644 ze
dne 23. června 2004.

• Cílem hodnocení je posoudit efektivnost institucí ve výzkumu a vývoji a
zhodnotit všechny výsledky dané instituce ve vazbě na celkové výdaje ze
státního rozpočtu pro danou instituci za sledované období.

• Hodnocení je pravidelné, kritéria hodnocení jsou předem známá a závazná,
měřitelná, zhodnotitelná.

 

Systém veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací 
v České republice

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 9

 V roce 2004 byla zpracována první Metodika hodnocení, kterou schválila
Rada. Všechny výsledky získaly bodové ohodnocení 1,0 (článek v odborném
periodiku, článek ve sborníku, odborné knihy, patenty, technologie,
prototyp).

 Výstupem byla efektivnost všech subjektů výzkumu = podíl bodového
ohodnocení a vynaložených finančních prostředků ze státního rozpočtu.

 VO byly rozděleny na 4 skupiny – instituce, které svými výsledky vysoce (119-
zelené), průměrně (417-šedé), podprůměrně (166-žluté), nebo bez výsledků
(150-červené) zhodnotily vynaložené prostředky. Byl předložen návrh na
zvýšení, zachování nebo snížení státní podpory.

 V následujících letech se systém hodnocení vyvíjel.

 

• Od roku 2009 Rada předkládá Metodiku ke schválení vládě ČR.

• Do hodnocení výsledků výzkumných organizací (VO) jsou zařazeny pouze VO,
které mohou být příjemci institucionální podpory.

• Hodnotí se výsledky uplatněné za posledních 5 let, výsledky, které byly již v
uplynulých letech hodnoceny, se znovu nehodnotí.

• Byly stanoveny definice jednotlivých druhů výsledku, kritéria jejich
ověřitelnosti a bodová hodnota.

• Jsou využívané národní a mezinárodní referenční databáze Thomson Reuters,
Scopus, ERIH, EPO, OHIM, atd.

• Byl vytvořen Seznam českých recenzovaných časopisů, ve kterých jsou
publikovány články důležité pro národní identitu.

Systém veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací 
v České republice

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 10

 

• Zdrojem údajů pro Hodnocení je Informační systém výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací.

• Obsahuje 5 navzájem silně propojených oblastí: CEA-výzkumné aktivity
(poskytovatelé podpory, programy výzkumu, subjekty výzkumu), CEZ-
výzkumné záměry, CEP-výzkumné projekty, VES-veřejné soutěže a RIV-
výsledky.

• IS VaVaI obsahuje přes 100 interních a externích číselníků, oproti kterým jsou
předávané údaje kontrolovány.

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací (IS VaVaI)

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 11

 

• Údaje do IS VaVaI jsou předávány prostřednictvím poskytovatele podpory
v dávkovém režimu.

• Součástí dodávky dat je rovněž Průvodka k dodávce dat, která obsahuje
základní informace a je podepsaná odpovědným pracovníkem poskytovatele
podpory.

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací (IS VaVaI)

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 12
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• Je prováděna kontrola, zda předaný soubor je shodný s Průvodkou a zda je
bez chyb datového obsahu, schématu XML, povolených znaků a jsou shodné
kryptografické kontrolní součty.

• V případě nalezení nesrovnalosti je předkladatel požádán o nápravu a
dodávka dat není zařazena do IS VaVaI.

• V této fázi zpracování údajů je nejčastějším pochybením použití znaků, které
nejsou v české abecedě. Znaky jsou nahrazeny otazníky.

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací (IS VaVaI)

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 13

 

• Ročně je do IS VaVaI předáváno asi 60 000 výsledků. IS VaVaI k 1. 1. 2014
obsahoval 1 053 400 záznamů výsledků a je jednou z největších národních
databází o výsledcích v Evropě.

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací (IS VaVaI)

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 14

 

• Zvyšování publikačních aktivit českých vědců v souvislosti s hodnocením se
projevuje i ve světových databázích. Počet kvalitních článku v impaktovaných
časopisech evidovaných společnosti Thomson Reuters každoročně stoupá.

• Zejména po roce 2004, kdy bylo zavedeno hodnocení VO, je jejich nárůst
strmější. Relativní citační index překročil v roce 2012 světový průměr o 7 %.

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací (IS VaVaI)

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 15

 

• V roce 2009 byly stanoveny základní definice jednotlivých druhů výsledků,
jejich ověřitelnost a vymezení, co není daným druhem výsledku. Nejčastěji
předávaným výsledkem je recenzovaný článek v odborném periodiku:

• Definice - „Recenzovaným odborným článkem“ je původní, případně
přehledový článek zveřejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na
stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl
uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o ucelené
texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu
vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody,
výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, eventuálně s
poznámkovým aparátem. V odborném periodiku bývají tyto typy článků
zařazeny v obsahu do skupiny původních, případně přehledových sdělení…

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 16

 

• Recenzované odborné články v odborném periodiku (časopise) se člení na:

• Jimp – původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v
databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“,
„Review“, nebo „Letter“;

• Jsc – původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v
databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem „Article“, „Review“, nebo
„Letter“;

• Jneimp – původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen
v databázi ERIH;

• Jrec – původní/přehledový článek v odborném periodiku, které je zařazeno v
aktuálním Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v
České republice (zveřejněno na www.vyzkum.cz).

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 17

 

Odborným periodikem (časopisem) nejsou:

• periodika, která nemají ISSN, případně ani e-ISSN;

• periodika, u kterých neprobíhá nebo není zveřejněn způsob recenzentního
řízení příspěvků (např. některá periodika vydávaná formou Open Access);

• periodika charakteru denního nebo novinového tisku ….

Recenzovaným odborným článkem nejsou:

• reprinty, abstrakta, rozšířená abstrakta (např. na konferenci) apod., byť
publikovaná v odborném periodiku, články informativního nebo
popularizačního charakteru o výsledcích výzkumu;

• ediční materiály, opravy, recenze, rešerše nebo souhrny;

• článek typu „preprint“, tj. verze článku uveřejněná před recenzním řízením;

• pro Jrec články s nižším rozsahem než jsou 2 strany textu, přičemž platí, že do
rozsahu stran se nezapočítávají fotografie, grafy, mapové přílohy, obrázky,
tabulky a reklamy

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 18
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Kontroly  - Publikační výsledky

Web of Science

• Journal Citation Report – Impact Factor časopisů

• Web Services – přímý přístup k záznamům, kontrola-typ

dokumentu (Letter, Article, Review, Proceedings Paper), rok

publikování, název časopisu, název článku, jazyk publikování,

počet autorů, atd.

Scopus

• Odborné periodika uvedené v seznamu title_list.xls (21 754),

včetně indexu SJR, který je poprvé využit pro bodové ohodnocení.

• Dataset výsledků zveřejněných v databázi SCOPUS v letech 2008

až 2012.

ERIH – časopisy společenských a humanitních věd.

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České

republice (po aktualizaci roku 2010).

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 19

 

• Nejčastější chybou nalezenou u softwarových kontrol je nesoulad předaných
údajů s údaji evidovanými v kontrolních databázích.

• Jedná se nejčastěji o typ článku (za článek je vydáván abstrakt nebo recenze),
nesoulad roku uplatnění, neúplný počet autorů a další.

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 20

 

• U peer-review kontroly je posuzováno, zda se jedná o původní výsledek
výzkumu, zda struktura článku odpovídá struktuře vědecké práce a další
atributy. Posuzovány jen české články.

• Často jsou popularizační nebo přehledové články prezentovány autory jako
původní práce. Tyto výsledky jsou z hodnocení vyřazeny.

• Všechny tyto údaje mají vliv na bodovou hodnotu výsledku a tím i na výši
institucionální podpory.

• Tyto výsledky jsou z IS VaVaI i z hodnocení vyřazeny z důvodu „nesouladu
datových prvků“ a v některých případech je uplatněn § 14 odst. 5 zákona

• Rada může snížit výši institucionální podpory až do výše 100 % podpory na
5 let.

• V roce 2011 byla takto uplatněna sankce na 1 067 výsledků ve výši 6,6 mil.
EUR.

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 21

 

• Článek ve sborníku je druhým nejčastěji předávaným výsledkem.

• Kontrola probíhá oproti databázím Scopus a Conference Proceedings Citation
Index společnosti Thomson Reuters.

• Jen články zveřejněné v časopisech evidovaných v těchto databázích získávají
bodové ohodnocení.

• Až 80 % článku ve sborníku zůstává s nulovou bodovou hodnotou.

• Odborná úroveň není posuzována.

title_list.txt

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 22

 

• U sborníků je prováděna kontrola, zda „Typ dokumentu“ a „Typ zdroje“ patří
do skupiny hodnocených článků.

Web of Science

• SCOPUS

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 23

 

• Odborné knihy a kapitoly v knihách jsou podrobeny peer-review kontrole.

• V některých vědních oborech (SHV) nevyhovuje definici druhu výsledku
20 – 40 % kontrolovaných publikací.

• Za knihy jsou vydávány sborníky z konferencí, učební texty, překlady, ročenky,
výroční zprávy, diplomové práce, habilitační práce, slovníky, rešerše, souhrny
abstraktů, metodické příručky, katalogy, normy, cestopisy, beletrie, texty
divadelních her, výběrové bibliografie, výroční zprávy, proslovy, reportáže,
soubory studentských soutěžních prací, turistické průvodce, komerční
překlady z cizích jazyků nebo memoáry, informační materiály, popularizující
monografie, biografie, autobiografie, účelově monograficky vydané závěrečné
zprávy z grantů.

• Členové odborných a poradních orgánů Rady posuzuji, zda kniha splňuje
definici druhu výsledku a zda za knihu není vydáván jiný druh výsledku.

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 24

 



94 

 

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 25

• Všechny odborné knihy vydané v České republice musí být rovněž
předány do Národní knihovny.

 

Příklady posouzení výsledku

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

Vědní obor.

Fyzické ověření výsledku. Nesprávně zařazeno, tématem je literární věda a 
kulturní věda. (AC, AI)

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 26

 

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

CVTI SR Bratislava,  2. 4. 2014 27

Výsledek neprezentuje/nerealizuje/nechrání původní výsledky - vydání Patočkových 
přednášek.

 

Hodnocení výsledků výzkumných organizací
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• U výsledků aplikovaného výzkumu jsou podrobně kontrolovány zejména
patenty a odrůdy.

• V roce 2010 byla provedena kontrola patentů uplatněných za posledních 5 let.
• Výsledkem bylo odstranění 70 % patentů z důvodu předání nepravdivých údajů.
• Za patenty byly prohlašovány přihlášky vynálezu, byl nesoulad roku uplatnění,

nebyli uvedeni všichni tvůrci a majitelé patentu.
• Za takto nepravdivě předané údaje byla předkladatelům udělena sankce.

• V současnosti předkladatelé věnují tomuto druhu výsledku mimořádnou
pozornost. V roce 2013 kontrolované patenty vykázaly pochybení jen v 2 %
případů.

 

Kontroly  - Výsledky aplikovaného výzkumu

• Databáze ÚPV, ESPCENET a národní patentové úřady-patenty.

• ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ –

odrůdy

• Sběr údajů o investičních prostředcích v projektech aplikovaného

výzkumu řešených v roce 2012

• Sběr údajů o Smluvním výzkumu

Hodnocení výsledků výzkumných organizací
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Odrůdy – právně chráněné výsledky

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

 Výsledek je právně chráněn

 Výsledek není právně chráněn, registrovaná odrůda je zapsaná do Státní 
odrůdové knihy a je uváděna do oběhu.
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95 

 

Snížení chybovosti údajů o patentech

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

 V roce 2013 se snížila chybovost údajů o patentech na 2,4 %

 Z 333 patentů byly

 4 přihlášky vynálezů (zahraniční)

 2 patenty předaly předkladatelé bez vlastnického práva

 2 patenty předány pod jiným názvem (evropský patent předán v 

češtině, dokument o ochraně vydán v angličtině, němčině a 

francouzštině) 
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Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2013

2010 2011 2012 2013

Počet záznamů 

výsledků
280 780 291 672 382 190

329 115

Počet záznamů 

vyřazených
5 535 7 565 1 982

2 888

Počet vyjádření 

poskytovatelů

2 800

978 

neakceptováno)

2 088 

672 

neakceptováno)

672 

366 

neakceptováno 

?

Počet záznamů 

hodnocených
134 440 156 463 380 208

?

Patenty 

(chybovost v %)
69 16 5

2

Sankce mil. Kč 180 0 0
?

Rekapitulace Hodnocení 2010 – 2013 
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Hodnocení výsledků výzkumných organizací

• Dle § 31 odst. 10 zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, se 
provádí pravidelná  meziroční kontrola dat předaných do informačního 
systému výzkumu a vývoje v předchozím roce. 

• Cílem kontroly je upozornit na nesrovnalosti - zda u výzkumných 
projektů byly předány údaje o jejich ukončení nebo pokračování, zda 
byly vyhodnoceny všechny vyhlášené veřejné soutěže a zda všechny 
ukončené projekty mají nějaký výsledek v IS 

• V případech, kdy tomu tak není (asi 3,4 % ukončených projektů), 
rozhodla Rada o uplatnění sankcí pro tyto poskytovatelé ve výši 22 mil. 
EUR. 
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Děkuji za pozornost

www.vyzkum.cz, www.isvav.cz

hudeckova.viera@vlada.cz
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