
VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE 
 
I. Úvodní informace 
Vedení fakulty upozorňuje  akademické pracovníky a doktorandy na následující skutečnosti: 

• V souvislosti s probíhající reformou výzkumu a vývoje v ČR je každému vykázanému 
výsledku VaV přiřazen jistý počet bodů (viz Příloha 1 níže). 

• Tyto body budou důležitým zdrojem finančních prostředků fakulty, ústavů i 
jednotlivých výzkumných týmů. 

• Do RIVu je tedy třeba vykazovat pouze takové výsledky, které přinášejí body a 
následně finanční prostředky. Je třeba se zaměřit na takové výsledky, které přinášejí 
nejvyšší počet bodů. 

• Publikování v konferenčních příspěvcích není efektivním způsobem vykazování 
výsledků VaV, protože přináší minimum bodů.  

• Doporučujeme proto  přesměrovat tuto aktivitu do publikování v časopisech. Ředitelé 
všech ústavů dostali za úkol zpracovat seznam časopisů, které jsou vhodné pro 
publikování výsledků daného oboru.  

• Výsledky, které neodpovídají definici v níže uvedené Metodice, nebudou uznány. Při 
vykázání výsledků, které neodpovídají Metodice, dokonce hrozí sankce řešitelům 
příslušných projektů. 

 
Podle dostupných informací části akademických pracovníků FSI stále ještě není jasné proč a 
kde publikovat, nemluvě o Metodikách hodnocení výsledků VaV. 

Upozorňujeme, že vědecky by měl pracovat každý akademický pracovník. V § 70 odst. 1 
zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění je uvedeno následující: „Akademickými pracovníky 
jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, 
vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost“. Akademičtí pracovníci s absencí vědecké a 
výzkumné činnosti tedy řádně neplní své pracovní povinnosti. Pomineme-li habilitační a 
profesorská jmenovací řízení, pak i všechny akreditace (Akreditace bakalářských, 
magisterských a doktorských studijních programů, Akreditace habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem) vyžadují publikační výstupy, přičemž v posledních minimálně pěti 
letech je možné registrovat zpřísnění požadavků na kvalitu publikačních výstupů. Jinak 
řečeno, kvalitní vědecká a jiná tvůrčí činnost podmiňují činnost vysoké školy jako 
vzdělávací instituce universitního typu. 

V souvislosti s probíhající reformou výzkumu, vývoje a inovací množství a zejména kvalita 
výstupů sehrávají zcela novou funkci – jsou jedním z podstatných kriterií pro přidělování 
finančních prostředků na tzv. institucionální podporu, jak jsme se mohli poprvé  
přesvědčit na příkladu prostředků přidělených FSI na specifický výzkum.  

Kvalitu výstupů (publikací, produktů) lze hodnotit podle  různých hledisek, pro nás 
podstatnými dokumenty jsou Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje vypracované 
Radou vlády pro výzkum a vývoj (RVV) a schválené vládou ČR. Přehled těchto metodik je na 
www.vyzkum.cz . Poslední metodika schválená v roce 2009 má 28 stran 
(http://www.vyzkum.cz/storage/att/6C3904BF6E0313DE7164DB396F7F37B7/Metodika%20
2009_schv%c3%a1leno.pdf ) a s jejím obsahem je bohužel obeznámena pouze část naší 
akademické obce.  

Níže uvedený výtah uvedené „Metodiky“ by měl sloužit ke snazší orientaci 
zaměstnanců a studentů doktorských studijních programů FSI. Zejména v případě popisu – 



definice druhů výsledků a jejich bodového hodnocení odkazujeme na Přílohu 1 a na Přílohu 2 
citované metodiky, které jsou přiloženy k tomuto dokumentu. 

 

II. Výtah z Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 
Stejně jako v předchozím roce byly zachovány následující zásady: 

a) neprovádí se hodnocení efektivnosti příjemců a poskytovatelů (např. fakult, 
škol, MŠMT) 

b) do hodnocení výsledků jsou zařazeny jen ty výzkumné organizace, které 
mohou být příjemci institucionální podpory (ta je určena na dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumných organizací)  

c) výsledky hodnocení jsou jedním z kriterií sloužících k rozdělování 
institucionální podpory (poprvé bude uplatněno při tvorbě rozpočtu výzkumných organizací 
v roce 2010)  

d) do hodnocení budou zahrnuty všechny výsledky výzkumných organizací 
uplatněné za posledních pět let bez ohledu na to, z jakého zdroje byly podporovány 

 
Hodnocení výsledků výzkumných organizací 

Hodnocením výzkumných organizací se rozumí převedení výsledků všech 
výzkumných organizací na společnou numerickou škálu (to je nejčastěji kritizováno). 
Hodnocení se provádí výhradně na základě platných údajů předaných do IS VaV (na FSI 
přes Apollo). 

Výzkumnou organizací se rozumí subjekt (např. vysoká škola, výzkumný ústav) bez 
ohledu na právní formu nebo způsob financování, jehož hlavním účelem je provádět základní 
výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky 
prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; veškerý zisk je zpětně 
investován do těchto činností. 

Opakovaně je třeba zdůraznit, že hodnoceny jsou jen výsledky, které splňují definice 
výsledků a další předpoklady pro zařazení do IS VaV a jsou v něm řádně uvedeny (povinnost 
předávat platné údaje o projektech a jejich výsledcích plyne ze zákona č.130/2002 Sb.)  

 
Vstupy pro hodnocení výsledků  

Neuplatněné výsledky (např. dosud v tisku) jsou sice od roku 2006 evidovány, do 
hodnocení výsledků však nejsou zahrnuty. 

Výsledek bude zahrnut do hodnocení té výzkumné organizaci, která je jeho 
předkladatelem, tj. pokud se např. na jednom výsledku podílí více organizací, pak 
všechny musí tento vykázat. 

Povinností poskytovatelů (MŠMT, MPO, GAČR, …) je provádět kontrolu existence 
vykázaného výsledku, správnosti přiřazení výsledku a jeho správného oborového zařazení. 

Výsledky, které nesplňují definice jednotlivých výsledků, nebudou bodově 
ohodnoceny (nula bodů). V hodnocení výsledků budou uplatňovány definice platné pro rok, 
ve kterém byly tyto dodány. 

 



Některé definice   

Sjednocení vícenásobných výstupů, opakovaného předávání téhož výsledku několik 
roků po sobě (stejný identifikační kód, započítává se pouze 1x) 

Sjednocení výsledků v případech, kdy je předkládá více předkladatelů a kontrolou 
nelze zjistit jednoznačný údaj, pak se použijí tzv. konsolidované hodnoty 

- konsolidovaný rok uplatnění výsledku (v případě nejednotného uvedení se 
použije nejčastější údaj, pokud jich bude více, pak se použije ten, který je nejvyšší) 

- konsolidovaný celkový počet tvůrců výsledků (analogicky použije se 
nejčastější údaj, popř. ten, který je nejvyšší ) 

- konsolidovaný počet stran knihy (analogicky použije se nejčastější údaj, popř. 
ten, který je nejvyšší ) 

- konsolidovaný počet stran výsledku (analogicky použije se nejčastější údaj, 
popř. ten, který je nejvyšší ) 

 

 

Výsledky s bodovým hodnocením (Definice výsledků platné od roku 2010) 
 
J - článek v odborném periodiku 
Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická 
publikace v tištěné, nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód (výhradně ten se 
používá k identifikaci, stejně tak jako ISBN v případě knih a sborníků)  
upřesnění pro bodové hodnocení 

Jimp – článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science 
(přístup ze stránky fakultní knihovny) s příznakem  Article, Review, Proceedings 
Paper, Letter a je publikován v periodiku s IF (impact factor). Bodové hodnocení se 
může pohybovat v rozmezí 10 až 305 (500) bodů v závislosti na hodnotě IF a 
normovaném pořadí konkrétního časopisu.  

Jneimp – článek v odborném periodiku zařazeném v Seznamu zpracovaném RVV 
s bodovým hodnocením 4 (viz. www.vyzkum.cz, nebo  stránky FSI 
(http://www.fme.vutbr.cz/aktuality/soubor.php?soubor=pdf434.tmp ), nebo článek 
v odborném periodiku evidovaném v některé ze světově uznávaných databází 
s bodovým hodnocením 8 (např.SCOPUS, přístup ze stránek fakultní knihovny). 

  
 Pozn.: některé česko-slovenské časopisy jsou na seznamu RVV, pro slovenské časopisy platí 
to, co pro všechny ostatní zahraniční časopisy – uznávají se (mají přiřazeny body) pokud jsou 
na WoS, nebo v databázi SCOPUS. „Kvalitu“ časopisu je třeba si předem ověřit. 

 
B - odborná kniha (bodové hodnocení 40 – světový jazyk, 20 – ostatní jazyky) 

- prezentuje původní výsledky výzkumu, týká se přesně vymezeného problému určitého 
vědního oboru 

- kniha má přidělen ISBN eventuelně ISMN kód, povinný výtisk je registrován v Národní 
knihovně ČR 

- rozsah alespoň 100 normostran vlastního textu (bez obrazových, mapových a pod. 
příloh), vydaná v nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná alespoň jedním obecně 
uznávaným recenzentem z příslušného oboru (ne z pracoviště autorů knihy) 

- ne učebnice, skripta, překlady, ročenky atd. 



- hodnoceny budou knihy s minimálním nákladem 200 výtisků (to platí i v případě, že  
je kniha vydána v elektronické podobě – musí být alespoň 200 tištěných výtisků) 
 

C  -  kapitola v odborné knize nebude samostatným hodnoceným výsledkem (hodnocení 
v rámci hodnocení druhu B) 
 
D - článek ve sborníku (8 bodů) 

- musí mít obvyklou strukturu vědecké práce (nikoliv abstrakt) 
- sborník – recenzovaná, neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádání 

konference, symposia apod., má přidělen ISBN kód 
- sborníkem není účelově vydaný soubor prací (např. v rámci jednoho pracoviště) 
- bodově ohodnoceny budou pouze autorské příspěvky s příznakem „ Proceedings Paper“ 

ve sbornících evidovaných v databázi „Conference Proceedings Citation Index“ 
- (dříve ISI Proceedings), opět s přístupem v databázi vedené v knihovně FSI 

 
 

P – patent  
- výsledkem je udělený patent (získání patentové listiny), nikoliv podání patentové 

přihlášky  
- u národních patentů bude rozlišována míra využívání patentu 
- bodové hodnocení: 500 – evropský nebo mezinárodní patent, 200 – český nebo národní 

patent (kromě Japonska a USA), který je využíván na základě platné licenční smlouvy, 
40 –ostatní patenty 

 
Z -  poloprovoz, ověřená technologie (100 bodů) 
 - důsledně vycházet z definice!, 

- poloprovoz 
o nutná novost a unikátnost ověřovaného návrhu 
o nejedná se o vylepšení již funkčních provozů 

- ověřená technologie, obdoba poloprovozu, novost je aplikována u výrobního postupu; 
nutné je podložení protokolem o ověření a následné uplatnění ve výrobě. 

 
F - výsledky s právní ochranou (40 bodů) 
- užitný vzor, průmyslový vzor – povinně musí být do RIV uváděny údaje o registraci 

vzorů (označení příslušného orgánu, datum přiděleného osvědčení, číslo osvědčení) 
 
G -  prototyp, funkční vzorek (40 bodů) 

- důsledně vycházet z definice (viz příklad  - unikátní přístroj) 
- obojí musí být cílem řešení projektu aplikovaného výzkumu a vývoje 

 
R -  software (40 bodů) 

- viz definice 
- může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami tvůrce (bude ošetřeno ze 

strany rektorátu) 
- vznikl prokazatelně s řešením projektu 

 
V - výzkumná zpráva  

- v našich podmínkách není uznávaným výstupem! (zejména ne výzkumné zprávy  
zpracované na podkladě VHČ) 



 
Pozn. 
Výstupy J, B, D, P, F a V jsou lehce dohledatelné a kontrolovatelné. V případě výstupů Z 
(poloprovoz, ověřená technologie) a G (prototyp, funkční vzorek) jsou definice dosti vágní a 
je i věcí profesní hrdosti a morálky vkládat do RIV jen takové produkty, které odpovídají 
definici. Produkty Z a G budou namátkově kontrolovány ze strany vedení fakulty. 
 
Vedení fakulty jednoznačně preferuje časopisecké publikace a produkty typu patent, užitný 
vzor, průmyslový vzor a software. 
Donedávna ve všech pádech skloňovaný Index SR (poměr počtu bodů ku celkové účelové 
podpoře ze státního rozpočtu) se již nepoužívá k hodnocení výzkumných organizací, ale jeho 
pomocí se hodnotí efektivita jednotlivých programů. 
 
Již v úvodu bylo konstatováno, že výše uvedené body patrně budou důležitým zdrojem 
financí fakulty, ústavů i jednotlivých výzkumných týmů. Je tedy se třeba zaměřit na takové 
výstupy, které přinášejí co nejvyšší počet bodů. Zatím je naše publikační praxe právě 
opačná a tedy značně neefektivní – 80 % našich publikačních výstupů evidovaných v RIV je 
bez bodového ohodnocení (příspěvky na konferencích, nebodované časopisy vydávané 
zejména ve SR a pod.) 
 
Ředitelé jednotlivých ústavů zpracují zejména pro doktorandy a mladé akademické 
pracovníky seznam časopisů, ve kterých je vhodné publikovat (mají bodové hodnocení a 
dostatečnou odbornou úroveň) 
 
 



 











 


