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Hodnocení výzkumu 2015:

Stále není hotovo, jsou předběžné výsledky, 17. 1.
byly zveřejněny ke kontrole na
http://hodnoceni15.rvvi.cz/www/
●
Dosud mnoho chyb!
●
Připomínky se mají posílat na Úřad vlády do 21.2.
(zřejmě přes VO a poskytovatele)
●

Hodnocení výzkumu 2016:

Mělo by se rozběhnout zanedlouho.
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Připomínkování Metodiky 2017+:
RVŠ formulovala 83 připomínek, z toho 65 zásadních
a 17 doporučujících

V oficiálním dokumenty s vypořádáním z 2. ledna
(v materiálech) připomínky RVŠ zahrnuty nejsou.

Odpověď vicepremiéra Bělobrádka: RVŠ není oficiálním
připomínkovým místem. Přesto se připomínkami RVŠ
budou zabývat.

Vypořádání přišlo 13. ledna (v materiálech). Odpovědi:
pro VŠ bude řešeno v prováděcích předpisech, úkol pro
vicepremiéra a ministry ŠMT, vnitra a obrany.
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Koncepce mezinárodní spolupráce ČR ve
VaVaI a internacionalizace VaVaI v ČR

Vláda schválila „Akční plán mezinárodní spolupráce ČR
ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí
výzkumu a vývoje v ČR na léta 2017-2020“,
●
uložila ministryni ŠMT předložit podklady pro zahájení
příprav komplexní koncepce mezinárodní spolupráce
ČR veVaVaI a internacionalizace VaVaI v ČR,
●
náměstek R. Plaga požádal RVŠ o podněty (dopis
v podkladech),
●
prosíme o podněty do 10. března.
●
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Návrh usnesení

Rada VŠ velice negativně vnímá fakt, že nebyl dodržen
harmonogram Hodnocení 2015 a 2016 schválený na 305.
zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)
v květnu 2015, podle kterého měly být konečné výsledky
Hodnocení 2015 a 2016 schváleny na jednání RVVI
v prosinci 2016. Místo toho byly 17.1.2017 zveřejněny
tabulky odpovídající třetí etapě hodnocení, která dle
platné metodiky měla proběhnout do 10.října 2016. RVŠ
žádá RVVI a jejího předsedu Bělobrádka o vysvětlení, proč
k tomu došlo a jak hodlají vzniklou situaci řešit.
RVŠ zároveň žádá RVVI o urychlenou a důkladnou kontrolu
všech výpočtů v rámci Hodnocení výsledků výzkumných
organizací 2015 tak, aby oficiální výsledky hodnocení
mohly být schváleny aRADA
zveřejněny
v co nejkratším termínu.
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Návrh usnesení
Rada VŠ doporučuje MŠMT, aby vzhledem ke stále
nedokončenému Hodnocení 2015 při stanovení
výše institucionální podpory na rozvoj výzkumných
organizací předběžně rozdělilo část podpory podle
známých výsledků Hodnocení 2014 a zbytek
dopočítalo po schválení výsledků Hodnocení 2015
tak, aby celková výsledná částka přidělená
jednotlivým výzkumným organizacím v roce 2017
odpovídala výsledkům Hodnocení 2015.
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