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Komentář k hodnocení výsledků v rámci modulu M1 Metodiky M17+ 

v odborném panelu 2 – Engineering and Technology 

 
Zpracoval předseda Odborného panelu: prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. 

Dne: 15. 8. 2022 

 
1  Metodologie práce panelu 

Panelisté v roli garantů hodnocení vybraných výsledků zajistili pro každý hodnocený výsledek 

posudky nezávislých hodnotitelů (v případě střetu zájmu na straně garanta tuto roli převzal 

druhý panelista pro daný FORD). Na základě doručených posudků následně garant 

vypracoval souhrnné hodnocení a navrhl známku. V případě potřeby si předtím ještě vyžádal 

třetí nezávislý posudek. Na zasedání panelu byly navržené známky schváleny konsensem 

panelu. Zejména detailně byly projednány ty případy, kdy se navrhovaná známka pohybovala 

na okrajích škály (1, 5, N) nebo kde dílčí známky navrhované hodnotiteli byly ve výraznější 

neshodě. Celkově lze konstatovat, že shoda mezi hodnotiteli byla poměrně vysoká: o více než 

1 stupeň se dílčí známky od hodnotitelů lišily pouze ve 12 % (48 z 395) hodnocených 

výsledků. Tuto poměrně dobrou shodu mezi hodnotiteli lze připsat jednak skutečnosti, 

že Metodika 17+ již nějakou dobu běží a hodnotitelé tak pravděpodobně mají nastavenou 

jistou vnitřní kalibraci, velkou zásluhu ale mají jistě také jasně formulovaná kritéria pro udělení 

jednotlivých známek, tak jak jsou popsána v „Uživatelské příručce M17+“ dostupné 

na webových stánkách Hodnocení VaVaI. 

 

2  Shrnutí výsledků hodnocení 

Celkem bylo v rámci Modulu 1 panelem hodnoceno 395 výsledů, z toho 226 bylo hodnoceno 

podle kritéria Společenská relevance a 169 podle kritéria Přínos k poznání. Počty výsledků 

hodnocených v jednotlivých FORDech podle každého z kritérií jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 
 
Zastoupení jednotlivých známek pro každý FORD je shrnuto v následující tabulce. Distribuce 

známek za panel jako celek je pak znázorněna graficky. Souhrnně lze říci, že distribuce 

Počty hodnocených výsledků

FORD

Společenská 

relevance

Přínos k 

poznání Celkem

Podíl v 

panelu

2.1 Civil engineering 29 22 51 13%

2.2 Electrical, electronic and information engineering 44 23 67 17%

2.3 Mechanical engineering 54 17 71 18%

2.4 Chemical engineering 15 16 31 8%

2.5 Materials engineering 32 55 87 22%

2.6 Medical engineering 10 4 14 4%

2.7 Environmental engineering 18 13 31 8%

2.8 Environmental biotechnology 1 4 5 1%

2.9 Industrial biotechnology 3 3 6 2%

2.10 Nano-technology 7 8 15 4%

2.11 Other engineering and technologies 13 4 17 4%

Celkem 226 169 395 100%
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známek za panel se blíží normálnímu rozdělení. Nejvyšší četnost mají dle očekávání známky 

ve středu škály, hodnotitelé ani panelisté se však nezdráhali udělit též známky na obou 

koncích spektra, bylo-li to na místě. 

 

 
 

 
 
3  Postřehy a náměty panelistů 

Během hodnoticího procesu a panelové diskuse bylo ze strany panelistů vzneseno několik 

bodů hodných zaznamenání: 

 

- Celkový proces hodnocení v rámci Modulu 1 považují panelisté za robustní, práci 

s aplikací SKV za uživatelsky přívětivou a instrukce pro hodnocení za jasné. Panel 

velmi oceňuje technickou a administrativní podporu ze strany kanceláře Odboru 

podpory RVVI, jejímž členkám a členům tímto děkuje. 

 

- Odezva od hodnotitelů je značně proměnlivá, v některých případech bylo nutno 

oslovit větší množství potenciálních hodnotitelů, než se podařilo získat příslib 

posudku. Určité zahlcení akademické komunity požadavky na posudky různého 

Výsledné známky

FORD 1 2 3 4 5 N

2.1 Civil engineering 6 19 19 3 2 2

2.2 Electrical, electronic and information engineering 3 15 29 17 3 0

2.3 Mechanical engineering 0 6 23 34 8 0

2.4 Chemical engineering 0 12 15 4 0 0

2.5 Materials engineering 0 8 40 26 13 0

2.6 Medical engineering 0 2 5 5 0 2

2.7 Environmental engineering 1 8 9 12 1 0

2.8 Environmental biotechnology 0 1 3 1 0 0

2.9 Industrial biotechnology 0 0 5 0 1 0

2.10 Nano-technology 1 3 9 2 0 0

2.11 Other engineering and technologies 1 4 3 6 2 1

Celkem 12 78 160 110 30 5

Podíl v panelu 3% 20% 41% 28% 8% 1%
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typu je pravděpodobně znakem současné doby a s podobným problémem se 

potýkají i panelisté grantových agentur a akreditačních komisí, nebo editoři 

vědeckých časopisů. 

 

- Byla diskutována otázka rešeršních článků (review article). Dle současné metodiky 

jsou výstupy tohoto typu přípustné, v panelu však rezonuje pocit, že ačkoli jsou 

články tohoto typu jistě hodnotné a zpravidla mívají vysokou citační odezvu, 

z hlediska přínosu k poznání se nejedná o srovnatelný typ vědecké publikace jako 

u publikací přinášejících původní výsledky. Panel si dovoluje navrhnout, aby byla 

na úrovni RVVI otázka článků typu review znovu otevřena. 

 

- Panelisté zaznamenali, že někteří předkladatelé výsledků v Modulu 1 stále mají 

určité rezervy ve způsobu prezentace vybraných výsledků a v popisu jejich 

významu a dopadu, čímž se možná zbytečně připravují o lepší hodnocení. 

Na straně překladatelů je žádoucí věnovat náležitou péči jak výběru předkládaných 

výsledků, tak popisu jejich přínosu k poznání (tak, jak je popsáno v dokumentu 

„Doporučení pro VO“ dostupném na webových stránkách Hodnocení VaVaI). 

 

- V případě výsledků hodnocených podle kritéria společenské relevance 

zaznamenali panelisté v některých případech absenci dostatečně silných podkladů 

ze strany předkladatelů výsledků, zejména co se týče doložení reálného využití 

daného výsledku. I v těchto případech se možná předkladatelé zbytečně obírají 

o lepší hodnocení jen proto, že nedoložili dostatečné podklady umožňující 

hodnotitelům objektivně posoudit reálný přínos daného výsledku (tak, jak je 

popsáno v dokumentu „Doporučení pro VO“ dostupném na webových stránkách 

Hodnocení VaVaI). 

 

4  Závěr 

Hodnocení v rámci Modulu 1 proběhlo bez zaznamenáníhodných komplikací a výsledné 

známky považujeme za robustní podklad pro další použití jak samotnými výzkumnými 

organizacemi, tak jejich zřizovateli i širší akademickou a neakademickou veřejností. 

 
 

 


