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Základní principy průběhu hodnocení odborné činnosti  
infrastrukturních pracovišť AV ČR za období 2010–2014 

 

 

Úvod 

Jedním z nejdůležitějších úkolů pracovišť a vedení AV ČR je trvalý důraz na 
zvyšování kvality vědecké a odborné činnosti všech pracovišť, včetně pracovišť 
infrastrukturního charakteru, mezi něž patří Knihovna AV ČR, v. v. i. (dále „KNAV“), 
a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. (dále „SSČ“). Předkládaný materiál 
představuje základní principy a návrh průběhu hodnocení těchto dvou pracovišť 
AV ČR1 a navazuje na dokument „Základní principy Hodnocení výzkumné a odborné 
činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014“, schválený Akademickou radou na 
22. zasedání dne 6. října 2014 a upřesněný na následujících zasedáních 
Akademické rady. 

 

Hodnocené období 

V rámci hodnocení infrastrukturních pracovišť AV ČR, které bude provedeno na 
přelomu let 2015 a 2016, se navrhuje posoudit odbornou činnost za období 2010–
2014, tedy za stejné období jako u všech ostatních výzkumných pracovišť AV ČR 
hodnocených v roce 2015.  

 

Doba provedení hodnocení  

KNAV a SSČ odevzdají podklady pro hodnocení do 23. 11. 2015 Odboru podpory 
vědy Kanceláře AV ČR. Hodnocení odbornými komisemi bude zahájeno 1. 12. 2015 
a ukončeno, včetně zaslání připomínek od obou pracovišť, k 29. 2. 2016. 

 

Cíle hodnocení infrastrukturních pracovišť AV ČR 

i) objektivní a nezávislé posouzení výkonu v hlavní činnosti obou infrastrukturních 
pracovišť a jejich organizačních jednotek a kvalitní naplňování dalších funkcí 
daných příslušnými legislativními předpisy, 

ii) získání relevantních podkladů pro následné stanovení výše institucionální 
podpory poskytovatelem. Výše této podpory bude stanovena manažerským 

                                            
1 Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
v aktuálním znění předpokládá v § 6 odst. 2 financování výzkumných pracovišť jako 
„institucionální podporu podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“. Zákon dále 
stanovuje v § 5a, že Rada pro výzkum, vývoj a inovace zašle správcům rozpočtových 
kapitol návrh výše výdajů v členění podle výzkumných organizací. § 7, odst. 7, pak 
dává tuto možnost: „Poskytovatel může výši podpory upravit podle podrobnějšího 
hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných metodik, které společně 
s výsledky podrobnějšího hodnocení a pravidly úpravy podpory před jejím 
poskytnutím zveřejní. Poskytovatel dále v institucionální podpoře zohlední i výši 
nepřímé podpory, která byla výzkumné organizaci poskytnuta v předchozích letech 
formou úlev od daňových povinností.“   
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rozhodnutím poskytovatele, na základě výsledku hodnocení, případně dalších 
faktorů, souvisejících především s dlouhodobým rozvojem celé AV ČR.  

 

Zásady hodnocení infrastrukturních pracovišť AV ČR 

- Budou hodnoceny jednotlivé organizační jednotky obou pracovišť podle 
organizační struktury (divize v případě SSČ, odbory v případě KNAV) a též 
pracoviště jako celek. 

- Hodnocení bude probíhat zejména na základě posouzení strategických cílů a 
naplňování úkolů pracovišť porovnáním s činnostmi, které jsou uvedeny v jejich 
zřizovacích listinách. 

- Hodnocení provedou dvě nezávislé odborné hodnoticí komise (jedna pro každé 
infrastrukturní pracoviště). Činnosti těchto pracovišť jsou natolik odlišné, že jedna 
hodnoticí komise by nemohla kvalitně splnit zadání. 

- Komise uskuteční prezenční návštěvu hodnoceného pracoviště, příp. vybraných 
útvarů pracoviště. 

- Komise vypracují své hodnocení ve formě zprávy o hodnocení a předají ji 
Akademické radě. Zpráva o hodnocení bude poskytnuta řediteli a předsedovi 
Rady pracoviště k vyjádření. 

- Kritéria pro hodnocení budou předem stanovena a budou součástí metodického 
pokynu poskytnutého hodnoceným pracovištím. 

- V rámci hodnoticího procesu (zadání údajů/podkladů, jejich hodnocení, atd.) bude 
využito webové rozhraní informačního systému KIS. 

- Podklady budou zpracovány a jednání komise bude vedeno v jazyce českém. 

- Komise si v případě potřeby mohou přizvat externí zahraniční konzultanty 
(renomované experty) nebo si od nich vyžádat vyjádření k partikulární činnosti 
pracoviště. 

 

 

Podklady pro hodnocení infrastrukturních pracovišť 

Podklady pro hodnocení budou zahrnovat přehledy o dosažených výsledcích jak 
odborné, tak specifické infrastrukturní činnosti. Součástí podkladů budou dotazníky 
o využití odborných a infrastrukturních služeb KNAV a SSČ vyplněné ostatními 
pracovišti AV ČR a vlastní SWOT analýza celého pracoviště i jednotlivých 
hodnocených organizačních jednotek a zdůvodnění jejich potřebnosti.  

Pro celé pracoviště i pro každou hodnocenou organizační jednotku budou 
zpracovány následující podklady:  

A) Kvalita a výsledky hlavní a jiné činnosti organizačních jednotek dle zřizovací 
listiny.  

B)  Účast na podpoře činností AV ČR a jejích pracovišť. 

C) Úroveň řízení pracoviště (způsob hospodaření pracoviště s materiálními 
a lidskými zdroji - na základě vlastní SWOT analýzy). 

D)  Opatření přijatá na základě výsledků hodnocení za léta 2005–2009. 

E)  Vize dalšího vývoje pracoviště v období 2016–2019. 
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Pokud je pro pracoviště nebo organizační jednotku daný tematický okruh relevantní, 
zpracuje také podklady pro hodnocení následujících činností:  

F) Hodnocení postavení pracoviště v národním kontextu. 

F) Hodnocení postavení pracoviště v národním kontextu. 

G) Rozsah zahraniční spolupráce, včetně účasti na zahraničních projektech. 

H) Účast na řešení národních grantových a programových projektů, aplikační a 
další aktivity. 

I) Pedagogická činnost. 

J) Popularizační činnost.  

 

Stanovení výše institucionálního financování v období od r. 2017 

Výše institucionální podpory KNAV a SSČ bude pro období od r. 2017 stanovena 
podle výsledků tohoto hodnocení s přihlédnutím k nákladovosti potřebných činností. 
Ekonomická rada jako poradní orgán Akademické rady připraví návrh financování 
obou pracovišť, který poté Akademická rada projedná. Následně bude tento návrh 
předložen Akademickému sněmu AV ČR jako součást schvalovaného rozpočtu AV 
ČR na rok 2017. 
 

Navrhovaný harmonogram 

- AR na svém zasedání 6. října 2015 schválí návrh na jmenování členů obou 
hodnoticích komisí.  

- Pracoviště připraví požadované podklady do 23. listopadu 2015 prostřednictvím 
jednotných šablon.  

- Podkladové materiály budou hodnoticím komisím poskytnuty 1. prosince 2015. 

- Budou následovat zasedání komisí k hodnocení a vlastní hodnocení na základě 
studia poskytnutých podkladů. Výsledky hodnocení odevzdají komise do 
12. února 2016. 

- Pracoviště (ředitel, rada instituce) se k výsledkům vyjádří do 29. února 2016. 

- AR se bude výsledky hodnocení a případnými připomínkami pracovišť zabývat 
před dubnovým Akademickým sněmem 2016 tak, aby na tomto sněmu 
předseda AV ČR ve svém projevu mohl shrnout výsledky hodnocení a zjištěný 
stav výkonnosti infrastrukturních pracovišť AV ČR. 

 
AR musí v souvislosti s hodnocením infrastrukturních pracovišť schválit: 

- Metodický pokyn pro zpracování podkladových materiálů pracovišti  

- Metodický pokyn pro postup hodnoticích komisí  

- Statut hodnoticích komisí 

- Jednací řád hodnoticích komisí 

- Složení hodnoticích komisí 

- Definice konfliktu zájmů členů hodnoticích komisí 

 

 

Schváleno 31. zasedáním Akademické rady AV ČR dne 14. července 2015. 


