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V průběhu roku 2021 bylo v rámci čtvrtého roku implementace Metodiky17+ provedeno
hodnocení vybraných výsledků Modulu1 [dále M1]. Teprve podruhé byly hodnoceny výsledky
bibliometrizovatelné i nebibliometrizovatelné, a to jak podle kritéria společenské relevance,
tak podle kritéria přínosu k poznání. Výzkumné organizace mohly vybírat výsledky
z předchozího pětiletého období (pokud nebyly hodnoceny již v předchozích letech).
Technické zajištění hodnotícího procesu bylo zvládnuto bez problémů i přes obecné
komplikace, které způsobovala stále trvající koronavirová epidemie. Všechny potřebná jednání
probíhala on-line. Na straně technické administrace, členů panelu i externích hodnotitelů byly
zohledněny zkušenosti z předchozích tří let; dílčí drobné nejasnosti či technické nedokonalosti
systému byly řešeny operativně a rychle. Hodnotící proces byl zahájen v průběhu února 2021,
kdy bylo členům OP rozesláno přístupové heslo do systému. Po seznámení se s databází
hodnocených výsledků byla zorganizována společná schůze členů oborového panelu OP6
a zástupců technické administrace z Úřadu vlády, na které byly vysvětleny drobné technické
změny systému v letošním roce a upřesněn postup hodnocení. Počátkem června 2021 byly
již téměř všechny výsledky zhodnoceny a ze strany garantů navrženy výsledné známky.
S aktuálním stavem hodnocení v rámci OP6 byli členové panelu seznámeni na společné
schůzce, konané opět za účasti zástupců technické administrace z Úřadu vlády. Předseda
OP6 vyhodnotil dosavadní průběh, navrhl postup závěrečného váhování výsledků mezi
jednotlivými obory uvnitř OP6 a doporučil doplnění slovních komentářů a věcné argumentace
u některých výsledků (zvláště u těch, kde došlo v rámci hodnotícího panelu ke shodě na
hodnocení „1“). Před uzavřením hodnotícího procesu proběhla ještě diskuse, týkající se
hodnocení dvou typů výsledků, vykazovaných do M1 (výstava a pořádání vědecké
konference), tak aby byl v těchto případech sjednocen postup napříč vědními obory při
zachování oborových specifik.
Souhrnně lze hodnotit čtvrtý rok implementace Modulu1 v rámci 6. vědní oblasti za
úspěšný. Systém hodnocení už je stabilizován a prokázal svou funkčnost i ve výše zmíněných
obtížných podmínkách karanténních opatření. Hodnocení přineslo validní výsledky, které
budou použitelné pro hodnocení VO jako součást delší časové škály. Nyní jsou k dispozici data
za čtyři roky. To je v případě humanitních věd stále ještě krátká doba s ohledem na to,
že příprava excelentních výsledků knižního typu (což je typicky nejvýznamnější výsledek
těchto oborů) trvá obvykle několik let. Nicméně data za čtyři roky jsou již natolik robustní,
že umožňují u dílčích oborů 6. vědní oblasti na jednotlivých VO stanovit jednoznačný
kvalitativní trend či alespoň potenciál. To je pro 6. vědní oblast zvláště důležité vzhledem
k tomu, že pro Modul2 (který používá bibliometrické nástroje hodnocení, nevhodné pro
humanitní vědy) stále nejsou žádné použitelné výsledky k hodnocení VO k dispozici.
Dostatečně reprezentativním vzorkem bude však až soubor dat v M1 z celého pětiletého cyklu.
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