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Měření výsledků vědecké činnosti v zájmu lepší 
tvorby politiky  

Přehled možností  

 

Hlavním cílem této studie je analýza vhodnosti a proveditelnosti vytvoření nadnárodního systému pro 

sběr a monitorování údajů o výsledcích výzkumné činnost (týkajících se vstupů, výstupů 

a produktivity) v zájmu zlepšení tvorby politiky a stanovení příslušných možností politiky výzkumu.  

Za tímto účelem jsme analyzovali hlavní faktory ovlivňující tvorbu politiky, tj. hlavní důvody, proč je 

na monitorování a měření výzkumu v Evropě vyvíjen stále větší tlak – tlak, který stojí za přáním lépe 

porozumět nejen výsledkům výzkumu, ale rovněž jeho účinnosti a dopadům. Zaměřili jsme se rovněž 

na současné způsoby shromažďování strategických informací a posuzování výsledků výzkumu 

v Evropě a na vnitrostátní úrovni v členských státech a zvážili jsme přínosy a výzvy.  

Možnost politiky A: Podpora zdokonaleného metodického rámce pro posuzování výsledků 

vědecké činnosti a závazky v této oblasti 

Potřeba  

Stávající trendy v oblasti výzkumu a jeho řízení kladou nové požadavky na způsoby hodnocení 

a rozšiřují jeho rámec působnosti a využití. Rostou požadavky na to, aby se tvorba politik „opírala 

o důkazy“, a hodnocení se stává nedílnou součástí procesů stanovení priorit a budování strategií, 

na nichž se podílejí vnitrostátní zákonodárci i subjekty činné ve výzkumu.  

V mezinárodní praxi se hodnocení stalo nedílnou součástí politického a programového cyklu. Vedle 

tradiční zpětné funkce má nyní výraznější výhledovou a formativní funkci. Očekává se, že hodnocení 

podpoří učení a zdokonalování a zajistí odpovědnost. 

V důsledku tlaku, kterému je hodnocení vystaveno, a rozšíření oblasti jeho působnosti a funkce nutné 

kvůli změnám stávajícího politického prostředí vyvstává potřeba obnovit a aktualizovat metody 

hodnocení. Nejobtížnějším úkolem, kterému v tomto ohledu hodnotící společenství čelí, je dosáhnout 

lepšího porozumění dynamikám vedoucím k tvorbě znalostí a k inovacím a možnostem a příležitostem 

souvisejícím s posuzováním hospodářských a společenských výnosů veřejných investic do výzkumu.  

Souvislosti 

S vědomím větší složitosti metod hodnocení v kontextu programu Horizont 2020 oznámila Evropská 

komise (GŘ pro výzkum a inovace) svůj záměr vytvořit Evropskou síť pro hodnocení výzkumu 

a inovací, čímž by v Evropě vznikla platforma pro diskusi se subjekty podílejícími se na hodnocení. 

Tato síť by měla reagovat na výzvy, kterým čelí systém hodnocení programu Horizont 2020 a které 

jdou nad rámec pouhého sběru údajů a důkazů: je třeba zlepšit dovednosti v oblasti analýzy 

a prozkoumat rovněž nové metody hodnocení výzkumné činnosti a inovací.  
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Možnost politiky 

Tento rámec je ideálním kontextem pro vytvoření hodnotící sítě, která by rozšířila zaměření diskuse 

tak, aby se kromě analýzy zaměřené na H2020 (tj. výzkum financovaný z prostředků ES) týkala i metod 

hodnocení v rámci obecných systémů znalostí a inovací.  

Tato síť by měla být „mezioborová“, to znamená, že by měla zahrnovat odborníky na vývoj ukazatelů, 
odborníky na hodnocení politiky a odborníky v oblasti IT v informačních systémech. Tato tři 
společenství pracují v současné době relativně odděleně; spojení jejich různých pohledů na možné 
způsoby docílení lepšího metodického rámce by mohlo být velmi přínosné. Síť by se měla zaměřovat 
na předávání znalostí o potřebách, výzvách a stávajících či vznikajících příležitostech.  

Dotyčná síť by se měla věnovat takovým činnostem, jako je inventura stávajících postupů 

na vnitrostátní, evropské a celosvětové úrovni; diskusní fóra s širším publikem, včetně evropských 

a vnitrostátních zákonodárců, a pilotní cvičení zabývající se zjišťovacími metodami.  

Možnost politiky B: Podpora a koordinace rozvoje vnitrostátních informačních systémů 

v oblasti výzkumu v členských státech EU  

Potřeba 

V posledních letech je Evropa svědkem výrazného rozvoje vnitrostátních informačních systémů 

v oblasti výzkumu, přičemž stávající technologický rozvoj využívá ke zlepšení vývoje strategií 

na vnitrostátní a institucionální úrovni. Tyto informační systémy skýtají významné příležitosti pro 

všechny strany účastnící se vnitrostátních systémů výzkumu a mají kapacitu vyřešit mnohé potřeby 

výzkumných pracovníků, výzkumných institucí a tvůrců politiky v oblasti výzkumu. Tento vývoj byl 

podnětem k vytvoření celoevropského komplexního informačního systému v oblasti výzkumu 

zaměřeného na podporu řízení v oblasti vědy a sloužícího vědeckým pracovníkům.  

Za současným evropským trendem vyznačujícím se rozvojem vnitrostátních informačních systémů 

v oblasti výzkumu propojujících i systémy na úrovni agentur a institucí a často i externí soubory údajů 

stojí rostoucí tlak na monitorování a měření výzkumné činnosti v Evropě. Potřeba dostupných 

informací a „strategické inteligence“ vzrostla u všech součástí výzkumného systému, které vyžadují 

daleko vyšší úroveň dostupnosti a analýzy údajů v celé řadě oblastí a zemí, než tomu bylo dříve. 

Souvislosti 

Většina vnitrostátních informačních systémů v oblasti výzkumu, které v dnešní době existují, jakož 

i systémů, které se utvářejí, je zcela interoperabilní. Zkušenosti na vnitrostátní úrovni ukazují, že 

stávající míra interoperability mezi systémy na úrovni institucí či agentur výrazně usnadnila rozvoj 

integrovaného systému. Podobné výsledky lze očekávat i v případě vývoje evropské výzkumné 

infrastruktury.  

Zkušenosti na vnitrostátní úrovni svědčí o tom, že základem spolehlivého rozhodování a úspěšného 

dokončení informačního systému v oblasti výzkumu je politický závazek na nejvyšších úrovních.  

Možnost politiky 

Mimořádně důležité je brzké řízení tohoto trendu s cílem zajistit inkluzivní povahu tohoto procesu 

a přispět k urychlení stávajícího rozvoje vnitrostátních informačních systémů v oblasti výzkumu.  

Tato politická opatření vyžadují závazek a zapojení „neutrální“ politické agentury na evropské úrovni. 
Vyžadována může být rovněž podpora Evropského parlamentu a Rady, zejména pokud jde 
o rozhodování o potřebě a relevantnosti vývoje vnitrostátních informačních systémů v oblasti výzkumu 
ve všech členských státech a o jejich interoperabilitě. Případným dalším tématem je rovněž sestavování 
rozpočtu pro rozvoj těchto informačních systémů. 

Jako vhodná se jeví účast příslušných zúčastněných společenství včetně organizace Science Europe, 

která sdružuje evropské agentury podílející se na financování výzkumu.  
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Mezi konkrétní opatření, která by mohla být v tomto ohledu zavedena, patří zejména zvyšování 

povědomí o přínosech vnitrostátních informačních systémů v oblasti výzkumu pro všechny subjekty 

činné ve výzkumu a sdílení osvědčených postupů.  

Možnost politiky C: Podpora a koordinace vývoje standardního přístupu k definování výstupů 

a ostatních ukazatelů 

Potřeba 

Literatura použitá k vypracování této studie svědčí o tom, že v Evropě roste potřeba integrovaného – 

spíše než souhrnného – pohledu na výsledky a dopady výzkumné činnosti. To je způsobeno rostoucí 

soudržností mezi evropskou politikou výzkumu a vnitrostátními politikami a uplatňováním 

nadnárodní spolupráce v oblasti výzkumu, a to jak v rámci evropské politiky, tak i vnitrostátních 

politik výzkumu.  

Klíčem k rozvoji integrovaných systémů je správné chápání a zmapování termínů používaných 

v jednotlivých systémech. Díky kapacitě pro „sémantické přecházení“ (semantic cross-walking) 

informačních systémů v oblasti výzkumu nepředstavuje již tato záležitost z technického hlediska 

problém. Odborníci, které jsme oslovili při vypracovávání této studie, se nicméně domnívají, že by měl 

být stanoven standardní přístup k definování výstupů a ostatních ukazatelů. To by zároveň zajistilo, 

aby údaje shromážděné v nadnárodním informačním systému mohly být případně využity 

na vytvoření „souhrnných“ ukazatelů, čímž by došlo ke spojení silných stránek integrovaného systému 

a souhrnného rámce.  

Druhým krokem, který je potřeba v tomto ohledu uskutečnit, je výběr klíčových ukazatelů, které musí 

být dostupné ve všech vnitrostátních informačních systémech v oblasti výzkumu. K tomu je třeba 

shodnout se na zaměření, kvalitě a zevrubnosti minimálního souboru údajů, které mají být 

shromážděny.  

Souvislosti 

Aby bylo v tomto kontextu docíleno standardizace, nemusí se členské státy díky technickému rozvoji 

shodnout na standardním souboru ukazatelů, na základě nichž budou shromažďovat informace, 

a jednat tak případně proti „místním“ zájmům.  

Odborníci a současná praxe ve vnitrostátních systémech ukazují, že zásadní význam pro vývoj a určení 

ukazatelů mají výzkumní pracovníci a výzkumná společenství. V případě systému na evropské úrovni 

hrají významnou úlohu i vnitrostátní tvůrci politiky výzkumu a agentury podílející se na financování. 

Odborníci upozorňují na skutečnost, že vývoj ukazatelů mikrodat a modelu pro výběr údajů 

na evropské úrovni musí brát v úvahu i sociální hledisko, aby bylo možno zohlednit jednotlivé 

vnitrostátní kultury a přístupy.  

Možnost politiky 

Aby bylo možno dohodnout se na společné definici hlavního souboru ukazatelů a na minimálním 

souboru ukazatelů, pro něž by všechny členské státy měly zpřístupnit údaje, je třeba uspořádat řadu 

seminářů a zřídit případné pracovní skupiny.  

Do této činnosti je třeba zapojit zástupce jednotlivých zúčastněných společenství, tj. odborníky na vývoj 

ukazatelů a politickou analýzu, odborníky v oblasti IT, zástupce sdružení Science Europe jakožto 

reprezentativní organizace vnitrostátních agentur podílejících se na financování a společenství 

výzkumných pracovníků, zástupce Eurostatu jako hlavního aktéru v oblasti ukazatelů týkajících se 

vědy, techniky a inovací, zástupce Evropské komise, a konkrétně GŘ pro výzkum a inovace a GŘ 

CONNECT jakožto hlavních aktérů podílejících se na vývoji a zavádění infrastruktury, kteří se ujmou 

celkové koordinace dotyčné iniciativy.  
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Možnost politiky D: Podpora technického rozvoje evropské integrované informační 

infrastruktury v oblasti výzkumu a závazky v této oblasti  

Potřeba 

Evropská integrovaná informační infrastruktura v oblasti výzkumu by neměla být považována 

za systém nahrazující stávající vnitrostátní informační systémy v oblasti výzkumu, ale především 

za systém, které tyto informační způsoby doplňuje. Měla by mít povahu rozložené infrastruktury 

propojující stávající vnitrostátní informační systémy v oblasti výzkumu a umožňující tak vyhledávání 

údajů v závislosti na potřebách a jejich případné využití, pokud jde o ukazatele nebo metody měření. 

V tomto ohledu by náklady na vývoj takového systému měly být relativně nízké. 

Souvislosti 

Vývoj evropské integrované informační infrastruktury v oblasti výzkumu by neměl být z technického 

hlediska nikterak obtížný. Za to vděčíme poslednímu technologickému vývoji a zejména zralosti 

evropského standardu CERIF, které umožňují hladké propojení souborů údajů nebo výzkumných 

informačních systémů v různých formátech, včetně systémů, které nejsou založeny na standardu 

CERIF.  

Možnost politiky 

Zúčastněná společenství jednoznačně usilují o zlepšení harmonizace a propojení strategických 

informací a informačních systémů. Nicméně společný systém či přístup k měření výsledků výzkumné 

činnosti není možné vytvořit pouze pomocí iniciativ vycházejících „zdola“. Zásadní roli hraje brzké 

řízení procesu na evropské úrovni a jeho koordinace směrem k integraci. Tyto podmínky zajistí 

inkluzivní povahu tohoto procesu, do něhož se zapojí všechny členské státy EU a příslušná zúčastněná 

společenství, a přispějí k urychlení vývoje vnitrostátních informačních systémů v oblasti výzkumu. 

Vzhledem k odpovědnosti při provádění monitorování v souvislosti s dosahováním EVP a k současné 

aktivní podpoře vývoje evropských výzkumných elektronických infrastruktur je nejvěrohodnějším 

vedoucím aktérem a koordinátorem Evropská komise. 

Do procesu je třeba zapojit rovněž zástupce jednotlivých zúčastněných společenství, tj. odborníky 

na vývoj ukazatelů a na politickou analýzu, odborníky v oblasti IT, zástupce sdružení Science Europe 

jakožto reprezentativní organizace vnitrostátních agentur podílejících se na financování a společenství 

výzkumných pracovníků a správce vnitrostátních informačních systémů v oblasti výzkumu 

v jednotlivých členských státech.  
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