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Přirozenou ambicí vysokoškolského učitele 
by měla být snaha vědecky bádat a rozšiřovat 
současný stav poznání. Moderní výzkum je 
nicméně drahou záležitostí a je tak obvyklé, 
že se vědci pokouší podpořit svůj záměr zís-
káním finanční podpory. Právní věda v tomto 
není výjimkou. Na jednu stranu jsou náklady 
na výzkum v právu nižší než například u pří-
rodních věd, na druhou s ohledem na tristní 
finanční situaci v českém vysokém školství 
poskytuje zisk externího financování jak větší 
svobodu v bádání (zahraniční cesty, knihy 
atd.), tak především vítané platové přilep-
šení. Grantová agentura České republiky (GA 
ČR) je v rámci ČR největším poskytovatelem 
finančních prostředků pro společenskovědní 
obory včetně práva, v zásadě zastává v tomto 
směru monopolní postavení.

Tento text popisuje a analyzuje fungování 
GA ČR ve vztahu k oboru právo, přičemž pří-
spěvek je kromě veřejně dostupných zdrojů 
založen především na mých zkušenostech 
z fungování panelu P408 pokrývajícího právo 
a politologii, jehož členem mám od roku 2015 
tu čest být. Díky poskytnutí vybraných agre-
gátních dat o návrzích projektů přímo GA 
ČR mohu řadu skutečností podložit reálnými 
údaji.1 Stejně jako u podobně zaměřeného 
článku politologických kolegů z roku 20132 
je mým hlavním záměrem poodhalit roušku 

tajemství, která je s činností GA ČR v právní 
odborné obci často spojena a přispět k větší 
transparentnosti vztahu mezi GA ČR a navr-
hovateli/řešiteli projektů. Věřím zároveň, že 
podané informace, analýza a osobní postřehy 
mohou přispět ke zvýšení kvality podaných 
projektů a vyvarování se některých častých 
nedostatků. V textu se nevyhýbám kritic-
kému pohledu, nemohu proto než neupo-
zornit, že veškeré uvedené názory jsou mé 
vlastní a nevyjadřují pohled ostatních členů 
panelu, tím méně GA ČR jako instituce.

Článek je rozdělen do dvou částí. V první 
přiblížím složení panelu P408, stručně roze-
beru posuzovací proces navržených projektů 
a hodnocení projektů již udělených, zamys-
lím se též nad vztahem mezi právem a poli-
tologií ve světle činnosti panelu. Druhá část 
se zaměřuje na hlavní obsahové a formální 
parametry podaných projektů a formuluje 
řadu doporučení pro navrhovatele.
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1 Jedná se o data z návrhů projektů podaných v roce 2014 
a 2015. Za sběr a poskytnutí dat děkuji Václavu Kůsovi, Lence 
Tomanové a Kamile Bartošové. Zároveň bych chtěl tímto 
vyzdvihnout roli administrativní podpory GA ČR, bez jejíž 
pomoci by odborné panely vůbec nemohly fungovat.

2 BUREŠ, O. a kol. „Gačrovská“ politologie: O panelu 408, 
vztahu k právu, projektech, financích a lecčems dalším. 
Politologický časopis, 2013, č. 2, s. 206–212.
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Představení panelu P408 a jeho 
aktivit

Charakteristika a složení panelu P408  

Odborné panely jsou expertní složkou struk-
tury GA ČR a ač jde vlastně o její nejnižší stu-
peň, obsahově mají na rozhodování největší 
podíl. Členy mají být nezávislí významní 
odborníci působící v oblasti vědy a výzkumu. 
Kandidáti jsou volně navrhováni na základě 
výzvy právnickými a fyzickými osobami 
zabývajícími se výzkumem, výběr provádí 
pracovní komise GA ČR. Po svém zvolení 
členové panelu svým mateřským institucím 
samozřejmě neodpovídají, nepůsobí v panelu 
jako jejich zástupci. Funkční období je dvou-
leté a je možné jej jednou opakovat.

Panel P408 pokrývá dva obory, politologii 
a právní vědy, k jejich vztahu se vyjádřím níže. 
Složení panelu je veřejně přístupné na strán-
kách GA ČR, tudíž jeho odbornost a repre-
zentativnost může každý posoudit sám.3 
Jestliže bychom vyšli z tradiční akademické 
hierarchie, tak v období 2015–2017 se osm 
z 11 členů pyšnilo přinejmenším habilitací, 
čímž bylo, věřím, formální vážnosti panelu 
učiněno zadost. Ve srovnání třeba s někte-
rými akademickými orgány byl ale věkový 
průměr panelu značně nižší. Osobně to poklá-
dám za pozitivní, neboť mladší ročníky mají 
obecně o něco větší zkušenosti s psaním pro-
jektů nebo publikováním v zahraničí a nako-
nec také více času než například pozicemi 
ověnčení funkcionáři. Za mého působení se 
zdál panel dostatečně pestrý institucionálně 
i odborně, jednání bylo někdy vyhrocené, 
ale vždy konstruktivní a se snahou o dosa-
žení konsenzu. Tím netvrdím, že by panel 
nemohl být složen ještě lépe, otázkou je, kolik 
(a jakých) osob má zájem v něm pracovat. Ač 
je práce člena panelu honorována, s ohledem 
na (dosti nárazové) množství práce je prav-
děpodobně primárním zájmem většiny kan-
didátů hlavně pomoci oboru, potažmo o něm 
získat širší přehled.

Projekty standardní, juniorské 
a mezinárodní 

Návrh projektu GA ČR obecně spadá do jedné 
ze tří v názvu podkapitoly uvedených katego-
rií. V tomto textu není prostor pro rozebírání 
požadovaných charakteristik jednotlivých 
typů projektů, jsou ostatně včetně podmínek 
velmi podrobně rozepsány v zadávací doku-
mentaci. V současnosti v soutěži naprosto 
dominují návrhy standardních projektů, další 

dvě kategorie jsou každoročně zastoupeny 
jednotkami návrhů. Dříve populární post-
-doc projekty již nejsou vyhlašovány. Cílem 
juniorských projektů je v zásadě vytvoření 
funkční výzkumné skupiny kolem navrhova-
tele projektu. Toto pojetí více odpovídá praxi 
v přírodních vědách. Řada žadatelů se rov-
něž nekvalifikuje k podání kvůli nesplnění 
požadavku minimálně šest měsíců dlouhého 
pobytu (stáže) v zahraničí po získání titulu 
PhD, byť je nyní kritérium zmírněno mož-
ností rozdělit stáž na dvě kratší období. Navr-
hovatel by měl být zároveň autorem několika 
publikací v prestižních mezinárodních časo-
pisech.4 Byť mohou v juniorských grantech 
požadované náklady (včetně povolených 
investic) klidně převýšit průměrné rozpo-
čty u projektů standardních a konkurence 
je řádově nižší, nelze z uvedených důvodů 
v oborech panelu P408 čekat výrazné navý-
šení zájmu. Podobný závěr platí pro mezi-
národní projekty, které vyžadují nalezení 
zahraničního partnera ochotného poskytnout 
příslušný objem reálného spolufinancování. 

Nástin procesu výběru projektů

Klíčovou úlohou panelu je odborně posou-
dit předložené návrhy projektů. S ohledem 
na důležitost získání projektů pro jednotlivé 
navrhovatele ti oprávněně očekávají spra-
vedlivé a znalé zhodnocení jejich žádostí. Na 
základě diskusí se členy právní obce mám nic-
méně pocit, že znalost hodnotícího procesu je 
velmi omezená a zaslechl jsem též vyjádření 
zpochybňující objektivitu celého řízení. To 
je překvapivé, neboť podmínky hodnocení 
a v zásadě i samotný postup jsou rámcově 
vymezeny samotným zákonem, GA ČR pak 
na svých stránkách poskytuje velmi podrobný 
popis formálního průběhu hodnocení.5 

První fáze začíná předáním všech projektů 
panelu, konkrétně předsedovi s místopřed-
sedou. Každý projekt je posuzován dvěma 
zpravodaji. První (hlavní) zpravodaj je vybí-
rán předsedou s místopředsedou, zvolena by 
měla být osoba, která má k tématu projektu 
odborně blízko. To s sebou často nese složité 

3 Srv. soupisy dostupné na https://gacr.cz/o-ga-cr/poradni-
organy/panely/ (veškeré citované stránky byly navštíveny 
naposledy 5. listopadu 2016).

4 Srv. podmínky především v čl. 3.1. odst. 5 a 6 zadávací 
dokumentace (juniorské granty). Všechny citované odkazy na 
zadávací dokumentaci odkazují na znění platné pro návrhy 
podané v roce 2016.

5 Srv. § 21 z. č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 
popis formálního průběhu je dostupný na https://gacr.cz/
proces-hodnoceni-navrhu-projektu/.
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rozhodování o podjatosti.6 Oba zpravoda-
jové vypracovávají podrobné posudky, ty 
po ukončení procesu hodnocení obdrží také 
navrhovatelé. Posudky mají pevně vymeze-
nou strukturu, každý z hodnotitelů má nic-
méně vlastní styl zejména ohledně rozsahu 
odůvodnění, domnívám se, že podrobné 
posudky jsou pro navrhovatele zpravidla 
přesvědčivější. Zpravodaj projektu nakonec 
projeví svou vůli projekt posunout (hodno-
cení A-B) nebo neposunout (C) do další fáze 
hodnocení. K návrhu projektu jsou kromě 
zpravodajů dále náhodným výběrem přira-
zeni dva posuzovatelé, kteří návrh zhodnotí 
pouze písmenem z citované škály. Celkem 
se tak v této fázi k návrhu vyjádří čtyři čle-
nové panelu. V činnosti panelu jsem byl 
příjemně překvapen vysokou korelací mezi 
hodnoceními členů panelu, na prstech jedné 
ruky se dají spočítat případy, kdy se u pro-
jektu liší hodnocení mezi některými ze čtyř 
hodnotitelů o dva stupně, ve valné většině 
případů alespoň tři hodnotitelé zařadí pro-
jekt do stejné kategorie. Empiricky to dle 
mého potvrzuje, že členové panelu berou 
posuzování vážně, jsou schopni porovnat 
reálnou kvalitu projektů a nepěstuje se zby-
tečná falešná solidarita. První fáze hodnocení 
je uzavřena na květnovém zasedání panelu, 
projekty se ústně projednávají a panel roz-
hodne, které z projektů vstoupí do druhé fáze 
posuzování.

V druhém stupni posuzování nejprve má 
návrh posoudit alespoň jeden zahraniční 
hodnotitel (ideálně dva). Dle instrukcí by 
mělo jít o vynikající odborníky na předmětné 
téma, vyloučeny jsou osoby působící na Slo-
vensku. Hodnotitele navrhuje v panelu P408 
první zpravodaj, výjimečně se zapojením 
zpravodaje druhého. Zahraniční posuzova-
telé tvoří užitečnou část hodnocení – vidí pro-
jekt jinýma očima, mohou být lépe zasvěceni 
do problematiky a nejsou ovlivněni českými 
reáliemi. Na druhou stranu nelze zastírat, 
že zvláště poslední položka je často nutí po -
užívat vlastní měřítka hodnocení a ta mohou 
být například mezi USA a Maďar skem velmi 
odlišné, což může vést k rozdílům mezi 
závěry hodnotitelů u téhož projektu. Na 
získání zahraničních posudků je čas zhruba 
do září. Několik dnů před konáním (oby-
čejně v říjnu konaného) zasedání panelu jsou 
(samozřejmě s přihlédnutím ke střetu zájmů) 
jeho členům v aplikaci odhaleny všechny pro-
jekty, každý je poté povinen všechny návrhy 
oznámkovat na škále A (maximálně 25 % pro-
jektů), B, C. Při posouzení člen logicky kromě 
vlastního pohledu na projekt vychází rovněž 

z již dostupných hodnocení v předchozích 
fázích. 

Cíl panelu na podzimním zasedání je 
zdánlivě jednoduchý: sestavit konečný žeb-
říček projektů a přiřadit každému konečnou 
známku A (doporučeno k financování, maxi-
málně 25 % z návrhů), B (doporučeny k finan-
cování v případě dostatečných finan čních 
prostředků) nebo C (nejsou doporučeny 
k financování). V odborné komunitě totiž zda-
leka není všeobecně známo, že panel nemá 
alokovanou žádnou předem známou částku 
k rozdělení, nerozhoduje přímo, že projekt X 
peníze (ne)dostane. Výstupem z posuzování 
je pouze předání zmíněného žebříčku obo-
rové komisi. V zásadě se debatuje o každém 
návrhu, zohledněny jsou kromě průměrného 
hodnocení z předchozího stupně mimo jiné 
námitky písemných posudků včetně zahra-
ničních, rozpočet, výstupy, osoby navrhova-
telů včetně výsledků jejich minulých projektů 
GA ČR, to vše ve srovnání s konkurenčními 
návrhy. Tato komparace se přímo promítá do 
žebříčku; o každém posunu projektu v něm 
se veřejně hlasuje, na konci jednání trvajícího 
tradičně mnoho hodin je odsouhlaseno pořadí 
jako celek. Po uzavření hodnocení v panelu 
P408 se žebříček podstupuje oborové komisi, 
která „spojuje“  žebříčky ze všech společen-
skovědních panelů, přičemž projekty řadí 
především dle percentilu (pořadí návrhu 
v žebříčku panelu vs. počet panelem hodno-
cených projektů), může ale stejně jako panel 
do pořadí zasahovat i na základě vlastního 
posuzování. Poslední slovo při schvalování 
financování má předsednictvo GA ČR.

Doufám, že uvedený nástin dostatečně 
osvědčuje objektivnost celého hodnotícího 
procesu. Počet fází a zapojených posuzova-
telů nebo ústní projednání v panelu vylučují 
jakoukoliv možnost pozitivního i negativ-
ního ovlivnění ze strany jednotlivců. Přístup 
GA ČR je formálně a materiálně na nesrov-
natelně vyšší úrovni než u jiných grantových 

6 Na tomto místě se sluší problematiku podjatosti blíže 
rozebrat. V českém akademickém prostředí jde o věc nutně 
kontroverzní, neboť do jisté míry zná v rámci oboru každý 
každého. Člen panelu je automaticky vyloučen z hodnocení 
projektů podaných navrhovateli z fakulty, na které má úvazek. 
Mimo toto pravidlo je přihlášení se k podjatosti na uvážení 
člena panelu, byť některé vazby jsou brány jako nepřijatelné 
(společné projekty, četné společné publikace). U sporných 
případů člen (ten zvolený za prvního zpravodaje tím spíše) 
nicméně musí neustále řešit hlavu 22: pokud je například 
odborník na trestní právo, velmi pravděpodobně bude 
navrhovatele s trestněprávním tématem znát lépe než toho 
píšícího o rodinném právu, na druhou stranu vyloučením se 
z hodnocení nedovolí panelu využít své odborné znalosti 
a projekt mohou posuzovat lidé, kteří se v tématu orientují 
hůře. Nutno dodat, že GA ČR přistupuje k vyloučení 
absolutně, podjatý člen nejenže projekt nehodnotí, ale pří 
jednání o něm na zasedání odchází za dveře a je mu ukryt 
též v hodnotícím internetovém systému, jednoduše pro něj 
neexistuje. 
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schémat, které přitom mohou udělovat 
i mnohonásobně vyšší dotace (např. pro-
jekty financované strukturálními fondy EU). 
Přestože proces posuzování není (a nikdy 
nebude) dokonalý, za dobu mého působení 
v GA ČR všechny skutečně výborné návrhy 
financování obdržely a pokud nějaký návrh 
propadl, problém byl nejspíše v něm, nikoliv 
v hodnotícím procesu nebo posuzovatelích. 

Hodnocení dílčích a závěrečných zpráv 
řešených projektů

Úspěch v soutěži v navrhovatelích vzbudí 
vlnu nadšení, kterou ale velmi rychle vystří-
dají starosti plynoucí z odpovědnosti za 
řádnou implementaci projektu, v konečném 
důsledku navázanou především na dodání 
slíbených publikačních výstupů. Realistič-
nost provedení návrhu je jedním z nejdůleži-
tějších kritérií již ve fázi posuzování, přesto je 
nutné na provádění projektu pečlivě dohlížet. 
Cílem panelu u dílčích zpráv je rozlišování 
mezi akceptovatelnou (a přirozeně se vždy 
vyskytující) odchylkou od původního plánu 
a nepřijatelnými úpravami či zpožděními. 
Hodnotitel i panel u neplnících projektů často 
čelí takřka neřešitelnému dilematu: 1) věřit 
řešiteli, že nenapsané věci budou postupně 
publikovány a doporučit pokračování finan-
cování s rizikem, že nakonec nic dodáno 
stejně nebude, 2) doporučit ukončení finan-
cování a smířit se s faktem, že již vynaložené 
prostředky jsou v zásadě ztraceny. Problém 
posiluje časový faktor, na počátku je zvykem 
ponechat řešitelům klid na práci, čímž ovšem 
postupně roste objem vynaložených pro-
středků a tendence hodnotitelů raději „věřit 
v obrat“. 

Panel se pokouší hrozbu neplnění minima-
lizovat a získat od řešitelů informace, v jaké 
fázi přesně slíbené (ale nevydané) publikace 
jsou. Při dožádání je tak nutné doložit napří-
klad rukopisy, potvrzení o započetí recenz-
ního řízení nebo smlouvy s nakladatelem. 
Ideální samozřejmě je, pokud tak učiní řešitel 
sám a i pomocí srovnání s původním návr-
hem nedostatky či problémy otevřeně přizná 
a vysvětlí. Pokud jsme za mého působení 
v panelu projekt výjimečně doporučili ukon-
čit v průběhu řešení, bylo to v případech, kdy 
se řešitel snažil neplnění zakrýt, případně 
vůbec nerespektoval výtky vyslovené v před-
chozí průběžné zprávě.

Většina projektů logicky volí pro řešení 
nejdelší tříletou lhůtu. Nyní již je běžně využí-
ván institut odložené závěrečné zprávy, který 
fakticky prodlužuje možnost naplnění cílů 

projektu o dalších až 18 měsíců. Řešitelé by ale 
neměli odložení vnímat jako pouhé posunutí 
lhůty. Na závěr tří let projektu by v zásadě 
měl být text výstupů hotový přinejmenším ve 
formě rukopisů, odložení slouží jako období, 
které je využito k dotažení fyzické podoby 
publikací. Jejich odevzdání spolu s koneč-
nou závěrečnou zprávou je panelem i GA ČR 
vyžadováno. Mezi naprosté výjimky by pat-
řily například případy, kdy řešitel (doloženě) 
zkoušel uplatnit článek v časopise s vyso-
kým IF, byl nakonec odmítnut a poté musel 
recenzní řízení opakovat jinde. Na tomto 
místě je také vhodné upozornit, že kontro-
lovány nejsou jen počty a existence výstupů, 
ale také jejich návaznost na původní návrh 
a obsahovou náplň projektu. Díky možnosti 
odložení jsou závěrečné zprávy oprávněně 
hodnoceny dosti přísně a výsledek „nespl-
něno“ či „splněno s výhradou“ se používá 
relativně často. Za stávajících podmínek už 
tyto závěry řešitele automaticky nediskvalifi-
kují z dalších žádostí, měl by k nim ale panel 
přihlížet při posuzování budoucích žádostí. 

Vztah práva a politologie v rámci panelu

Víceoborovost panelu P408 není v rámci 
společenskovědních panelů GA ČR výjim-
kou, existují nakonec bohatší a diverzifiko-
vanější kombinace.7 Politologie a právo jistě 
mají mnoho společného, na druhou stranu se 
odlišují především v metodologických přístu-
pech, druhý z oborů například prakticky neu-
znává kvantitativní přístupy a do jisté míry 
(alespoň v českém prostředí) ani empirické 
poznávání. V neposlední řadě je právo mno-
hými hlavně staršími odborníky považováno 
za národní fenomén, ve kterém mezinárodní 
rozměr výzkumu není klíčovým parame-
trem. Parita obou oborů je formálně zajištěna 
ve složení panelu, v období 2015–2017 bylo 
z 11 členů pět právníků, pět politologů a jedna 
osoba (má maličkost) se hlásila podobojí. Je 
však stejná rovnováha zajištěna též při hodno-
cení a udělování projektů, případně jaké jsou 
rozdíly ve východiscích posuzování? A mají 
zde vůbec být nějaké odlišnosti? 

Mí politologičtí předchůdci v citovaném 
textu uváděli: 1) na právo se uplatňovaly 
v některých parametrech měkčí požadavky, 
2) tábory politologů a právníků si do hodno-
cení moc nezasahovaly, 3) počet udělených 
projektů za období 2010–2014 byl v obou  
 

7 Například Panel P403 pokrývá podnikové vědy, management, 
administrativa, správu, finance a finanční ekonometrii, panel 
P407 psychologii a pedagogiku. 
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Formální náležitosti projektů 
a doporučení pro navrhovatele

Napsání výzkumného projektu je samo o sobě 
vědou. Projekt se obecně skládá z řady kom-
ponentů, v nejobecnější rovině je můžeme roz-
dělit na obsahové (co, proč a jak chci zkoumat) 
a formální (rozpočet, harmonogram, výstupy, 
samotné podání projektu atd.). Základním 
východiskem je vzájemná rovnováha a pro-
pojenost všech složek, které jsou však nutně 
různorodé, stejně jako je individuální každý 
z projektů. Nelze proto po mém soudu načrt-
nout model ideálního návrhu a v zásadě ani 
sebelepší soubor rad není s to zaručit úspěch. 
Zcela to platí v případě obsahu projektu, kte-
rému se budu věnovat pouze nepřímo v části 
o metodologii. Do jisté míry to je však stejné 
i u formálních náležitostí. Nelze například 
obecně doporučit, že rozpočet má dosahovat 
dvou milionů Kč, zatímco milionů pět brát 
jako nepřípustnou částku. V dalších podka-
pitolách se budu postupně věnovat metodo-
logickým otázkám, rozpočtu a publikačním 
výstupům, a to včetně představení dostup-
ných kvantitativních údajů z podaných pro-
jektů. Žadatelé tak mohou získat alespoň při-
bližnou představu, v jakém rámci se projekty 
pohybují.10 Poslední podkapitola poukáže na 
v praxi často se vyskytující chyby v návrzích.

Kritický pohled na koncepci 
a metodologii právních projektů

Speciální číslo Jurisprudence je věnováno 
metodologii a mým původním záměrem bylo 
danou otázku rozvinout šířeji i v tomto pří-
spěvku. Nakonec jsem ovšem seznal, že by 
podrobnější rozbor už tak rozsáhlý text neú-
nosně zatížil, proto si dovolím jen několik 
obecnějších poznámek. I v současnosti musím 
potvrdit pohled autorů několikrát citovaného 
článku, poukazujících na slabší metodologic-
kou kvalitu právních projektů.11 Problém má 
dvojí rozměr. První nesouvisí ani tak s meto-
dologií, týká se chápání výzkumu jako tako-
vého. Řada právníků se nedomnívá, že jejich 
projekt by měl řešit nějaký odborný problém 
a tím odpovídat na výzkumnou otázku. Zámě-
rem projektů je pak třeba popsat vývoj něja-
kého institutu (právního odvětví), případně 
analyzovat stávající úpravu a na základě 

oborech srovnatelný.8 U prvního bodu je třeba 
přiznat, že jistá větší benevolence zvláště 
u výstupů (více viz níže) a metodologic-
kého pojetí (také níže) se uchovala, ne vždy 
to však automaticky znamená horší kvalitu 
návrhů, promítnout se vskutku mohou spe-
cifika právní vědy. Vzájemnou bariéru mezi 
politology a právníky nevnímám tak ostře, 
možná to je ale způsobeno tím, že se dlou-
hodobě odborně pohybuji na pomezí obou 
oborů. Každopádně jak plyne z předchozí 
podkapitoly a třeba systému náhodných při-
dělení hodnocení, v posuzovacím procesu se 
členové panelu musí vyjadřovat k návrhům 
z druhého oboru. 

Relativní procentuální rozložení projektů 
v tabulce 1 potvrzuje rovnocennost obou 
oborů z hlediska zastoupení i hodnocení.

Zároveň osvědčuje ošidnost srovnání jen dle 
absolutního počtu úspěšných projektů, neboť 
počet podaných návrhů mezi disciplínami se 
překvapivě meziročně výrazně liší.  Celkově 
lze nicméně shrnout, že dostupná data i mé 
zkušenosti prozatím nenasvědčují zásadním 
mezioborovým rozporům. Stejně jako autoři 
článku z roku 2013 si ale kladu otázku, zda 
tomu tak bude též do budoucna.9 Po schválení 
žebříčku návrhů panelem v roce 2016 totiž 
politologové v panelu konstatovali, že v horní 
části pořadí mají převahu projekty právní. 
Relevanci tohoto postřehu ale je nutné verifi-
kovat právě ve vztahu k absolutnímu počtu 
podaných projektů dle oborů, který na místě 
k dispozici nebyl. Jak bude uvedeno dále, rov-
nováhu lze zachovat také přiblížením podmí-
nek právních a politologických projektů.

8 BUREŠ a kol. 2013, s. 207–208. Problémem uvedeného 
údaje o srovnatelnosti je, že vychází pouze z počtu udělených 
projektů, článek neuvádí informaci o množství podaných 
projektů v jednotlivých oborech.

9 Tamtéž, s. 208.
10 Ve všech dále uvedených tabulkách jsou obsaženy údaje 

o všech návrzích podaných v letech 2014 a 2015, celkem 
šlo o 117 návrhů. Tezi o neexistenci ideálních parametrů 
projektů potvrzuje, že hodnoty všech v tabulkách zařazených 
proměnných jsou shodné napříč kategoriemi hodnocení 
projektů. Neplatí tak například, že projekty kategorie A slibují 
více impaktů, než projekty hodnocené písmenem C. Z toho 
důvodu také v tabulkách kategorie neodlišuji.

11 BUREŠ a kol. 2013, s. 209.

Tabulka 1: Rozdělení projektů dle oborů a konečného hodnocení 
Právo Politologie

A B C Celkem A B C Celkem

2014 8 (25 %) 5 (16 %) 19 (59 %) 32 6 (26 %) 4 (17 %) 13 (57 %) 23

2015 7 (28 %) 3 (12 %) 15 (60 %) 25 10 (27 %) 8 (22 %) 19 (51 %) 37
Zdroj: Autor na základě dat GA ČR.
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Tabulka 2: Základní parametry projektů – rozpočet a úvazky (2014–2015)
Právo Politologie

min. max. průměr medián min. max. průměr medián
Náklady celkem 
(tisíce Kč)

338 6988 1898 1463 511 5548 2266 1955

Náklady provoz 
(tisíce Kč)

37 3007 617 488 200 2183 796 648

Náklady osobní 
(tisíce Kč)

170 4248 1261 1062 311 4035 1469 1299

Zapojených osob 1 10 3,0 3 1 10 3,0 3
Součet úvazků 0,1 3,0 0,8 0,6 0,2 2,2 0,9 0,9

Zdroj: Autor na základě dat GA ČR.

toho navrhnout změny právních předpisů 
(pro mě přístup tzv. svaté dvojice de lege  
lata – de lege ferenda). Takové koncepce dle  
mého nesplňují základní východiska výzku-
 mu, smyslem projektu nemůže být pouze 
interpretace (odhalování) práva, ale ambice 
něco vysvětlit. Tento postoj nemusí sdílet  
každý, v druhém sledu však může čelit 
námitce, že úsilí o nalezení dokonalé právní 
úpravy patří spíše do aplikovaného výzkumu. 
Nedostatky v záměru mnohdy vycházejí 
ze špatně pojatého zpracování současného 
stavu výzkumu, který místo ukázání cesty 
k problému (výzkum X dosud vedl k těmto 
výsledkům, na které naváži) je koncipován 
jako výpisky z četby, jejichž výsledkem je 
často jen doložení, že o věci někdo již psal. 
Z jiného těsta pocházejí smutně úsměvné 
návrhy, které jsou nejspíše natolik originální, 
že necitují pro jistotu žádné zdroje.

Druhý rozměr problému se týká meto-
dologie v úzkém slova smyslu. Tu lze jed-
noduše chápat jako vymezení postupu, kte-
rým zodpovím svou výzkumnou otázku 
a dosáhnu požadovaných výsledků. Oproti 
politologickým projektům ty právní někdy 
sekci dedikované metodologie dokonce zcela 
postrádají, pokud je začleněna, sestává oby-
čejně z nicneříkajících floskulí o analýze 
právních předpisů a judikatury za použití 
všech myslitelných druhů výkladu, případně 
v jedné větě vyjmenovaného souboru cize 
znějících „klíčových“ slov („bude využito 
dedukce, syntézy, analýzy, indukce, kompa-
race“). Celkově bych na prstech jedné ruky 
spočítal právní projekty, které obsahovaly 
podrobný, srozumitelný a přesvědčivý obraz 
výzkumného procesu od počátku do konce. 
Mezi perličky na závěr patří obzvláště zará-
žející případy, kdy žadatelé očividně ani 
nechápou termín metodologie a pojedná-
vají v takto nazvané části projektu například

o důležitosti zvoleného tématu, výstupech 
nebo harmonogramu aktivit. Nezbývá než 
doufat, že občasné blýskání se na lepší časy 
se postupně změní ve standard a že posuzo-
vací proces GA ČR v tomto směru bude hrát 
pozitivní roli. 

Rozpočet a úvazky 

Vědec se obvykle zobrazuje jako osoba 
vrcholně nepraktická, u právníků k tomu 
často přibývá dojem, že počty jsou jejich 
životní Nemesis. Tvorba rozpočtu tak nepa-
tří k oblíbeným kratochvílím navrhovatelů, 
na druhou stranu kvůli získání peněz jsou 
projekty primárně podávány. Rozpočet celý 
návrh rámuje, jak jsem již naznačil, výše poža-
dované částky je nutně spojena se záměrem 
a charakterem projektu, proto jsou jakákoliv 
konkrétní doporučení nepřípadná. Základní 
agregátní údaje o v této podkapitole diskuto-
vaných proměnných uvádí tabulka 2. 

Mezi maximální a minimální výší celko-
vých nákladů projektů panuje velké rozpětí, 
střední hodnoty se nicméně pohybují pod 
dvěma milióny korun, politologické jsou 
o něco dražší. Osobní náklady v průměru 
obsáhnou dvě třetiny celku, zbytek při-
padá na provoz (včetně režijních nákladů). 
Začnu od nákladů provozních. Mezi ně patří 
náklady materiální, které jsou obvykle mini-
mální a patří do nich především knihy, napří-
klad u počítačové techniky může být problém 
doložit, že bude používána výhradně v přímé 
souvislosti s řešením projektu.12 U cest na 
konference nebo workshopy pokrytých 
z položky cestovné je podmínkou způsobi-
losti aktivní přednesení příspěvku.13 Položka 
služby je velice různorodá, politologové si 
například v jejím rámci nechávají zpracová-
vat na zakázku různé průzkumy veřejného 
mínění potřebné pro jejich výzkum.

12 Srv. čl. 3.3.3 odst. 2 zadávací dokumentace (standardní projekty).
13 Srv. čl. 3.3.3 odst. 3 zadávací dokumentace (standardní projekty).
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Většina projektů jde cestou spíše menších 
týmů, což je s ohledem na omezený počet 
odborníků na určité téma na jednom pracovi-
šti přirozené. Je nicméně v této souvislosti pře-
kvapivé, že nikdo prakticky nevyužívá mož-
nost přijetí nových pracovníků pouze na dobu 
projektu,14 velmi zřídka jsou také podávány 
společné projekty více institucí. Limitace na 
vlastní pracoviště jistě usnadňuje administraci 
projektu a zavádí jasnou hierarchii, znemož-
ňuje však využití synergického efektu. Není 
třeba rozebírat, že v zahraničí jsou projekty 
často mířeny právě na vznik mnohostranné 
spolupráce.  Zajímavý je také setrvávající trend 
volby nízkých úvazků pro členy řešitelského 
týmu, který dokonce donutil GA ČR vymezit 
v zadávací dokumentaci doporučené mini-
mální úvazky.15 Výsledkem této strategie může 
být až jakési podhodnocení ve vztahu k nasta-
veným úkolům (viz také dále). Podmínky GA 
ČR u výše mzdy vycházejí z hrubé mzdy řeši-
telů, dotace z GA ČR pak nesmí u stávajících 
zaměstnanců překročit 30 tisíc Kč měsíčně.16 
V praxi se navrhované mzdy mezi projekty 
dosti výrazně liší (až dvojnásobně), výjimkou 
nejsou případy, kdy plat vysoce překračuje 
stanovenou horní hranici a je třeba mzdu dofi-
nancovávat z vlastních zdrojů.17 Příčinou 
mohou být samozřejmě odlišné platové 
poměry na jednotlivých pracovištích, zdá se 
mi nicméně, že mnohdy je důvodem spíše roz-
dílný přístup ke struktuře mzdy,18 případně 
odvaha navrhovatele si „přidat“. Zprůhled-
nění situace by pomohlo, kdyby součástí 
návrhu projektu byly třeba platové výměry 
členů řešitelského týmu za poslední rok, není 
mi totiž známo, že by administrativa GA ČR 
údaje hromadně ověřovala ex post. 

Kvantita a „kvalita“ publikačních 
výstupů

V oborech právo a politologie jsou u základ-
ního výzkumu publikace výhradním pro-
jektovým výstupem. GA ČR uznává pouze 
položky, které jsou vykazovány v databázi 
RIV, dle metodiky hodnocení jsou pak klasi-
fikovány jednotlivé druhy publikací. Je v této 
souvislosti ostudné, že i v současnosti se stále 
objevuje řada navrhovatelů, kteří strukturu 
metodiky zjevně nechápou a snaží se třeba 
mezi sborníkové příspěvky řadit neuznatelné 
texty, případně slibují vydání článku v kate-
gorii časopisů, do které jimi zamýšlený cílový 
časopis nespadá. Stojí rovněž za připomenutí, 
že GA ČR započítá jen výstupy s dedikací na 
projekt, z tohoto pravidla nelze činit žádné 
výjimky.19

Před diskusí o konkrétních údajích 
zůstanu u zdánlivě banální, ale mnohdy 
nerespektované skutečnosti. Výstupy tvoří 
alfu a omegu každého projektu při posuzo-
vání návrhu i následné kontrole implemen-
tace. Dříve nebylo výjimkou, že žadatelé byli 
ohledně výstupů zcela nekonkrétní a spo-
kojili se například s konstatováním ve stylu 
„výsledky budou publikovány v několika 
článcích“. Nešvar GA ČR eliminoval zařaze-
ním tabulky v části C2 návrhu, ve které musí 
navrhovatel jasně kvantifikovat plánované 
publikační výstupy. Toto však samo o sobě 
nestačí. Domnívám se, že návrh projektu 
musí bezpodmínečně obsahovat podrobnou 
publikační strategii. V ní je třeba rozepsat, 
čeho se každý z výstupů bude zhruba týkat, 
kdo je za něj odpovědný, do jakých časopisů 
(nakladatelství) bude cílován a samozřejmě 
v jaké fázi projektu je vydání plánováno. 
Uvedení úsporné informace typu „vydání 
závěrečné monografie“ je z hlediska katego-
rizace RIV možná v pořádku, ale hodnotitelé 
z ní obtížně odhalí, jestli kniha bude vydána 
česky v katedrovém samizdatu nebo Oxford 
University Press. Navržená publikační strate-
gie logicky musí odpovídat tabulce C2. Důle-
žité je zasadit sliby do reality dosavadních 
úspěchů navrhovatelů a přirozené časové 
implementaci projektů. Hodnotitel těžko 
uvěří, že odborník s dvěma Jrec články za 
posledních pět let najednou znásobí své úsilí 
třeba na pět Jsc a dvě monografie v příštích 
třech letech, případně že se někomu podaří 
vydat článek Jimp v prvním roce projektu. 
Zároveň ale není vhodné volit taktiku, která 
všechny kontrolovatelné výstupy soustředí 
až na závěr projektu, výzkumný proces vyka-
zuje jistou gradaci.

14 Tzv. kategorie A, srv. čl. 3.3.1 odst. 2 zadávací dokumentace 
(standardní projekty).

15 Srv. čl. 3.3.1. odst. 4 zadávací dokumentace (standardní 
projekty).

16 Tzv. kategorie B, srv. čl. 3.3.1. odst. 5 zadávací dokumentace 
(standardní projekty).

17 Otázkou je, nakolik je toto dofinancování skutečné… 
Z poskytnutých dat nelze vypočítat průměrné mzdy ani 
přibližně, protože položka osobních nákladů obsahuje i dohody 
a nedisponuji ani informaci o délce projektů. Nedává tak smysl 
objem osobních nákladů podělit souhrnem úvazků.

18 Pokud subjekt A promítá třeba vědeckou výkonnost 
zaměstnanců do osobního ohodnocení, zatímco subjekt B do 
mimořádných odměn, je zaměstnanec subjektu A při návrhu 
výše odměny v projektu GA ČR zvýhodněn.

19 Srv. Příloha 4, čl. 4. odst. 2 zadávací dokumentace (standardní 
projekty).
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Tabulka 3: Základní parametry projektů – publikační výstupy (2014–2015)
Právo Politologie

min. max. průměr medián min. max. průměr medián
Jimp 0 10 1,0 0 0 6 1,8 2
Jsc 0 5 0,8 0 0 6 2,0 2
Jneimp 0 20 1,6 0 0 12 1,2 0
Jrec 0 27 5,5 4 0 11 1,9 2
Monografie 1 5 1,4 1 0 3 1,2 1
Kapitoly 0 6 0,8 0 0 6 0,4 0
Příspěvky sborník 0 14 2,4 2 0 40 1,3 0
Součet výstupů 
(body)*

5 100 24 18 10 66 25 22

Náklady / výstupy  
(tisíc Kč / bod)*

11 335 93 90 40 175 91 84

* Vysvětlení viz text.
Zdroj: Autor na základě dat GA ČR.

Údaje v tabulce 3 odhalují několik skuteč-
ností. Zaprvé maximální hodnoty potvrzují 
výše vyslovenou tezi, že se vybraní autoři 
především právních projektů nacházejí mimo 
realitu. Tyto odchylky pravděpodobně ovliv-
ňují i průměry, přesto z nich a mediánů lze 
odvodit rozdílné přístupy mezi právem 
a politologií. První z oborů považuje zjevně 
za povinnost vydání monografie (ani jeden 
návrh se bez ní neobešel!) a klade důraz na 
články Jrec, naopak slibuje výrazně méně 
článků Jimp, většina projektů nepočítá s žád-
ným, tentýž závěr platí u článků Jsc. Vracíme 
se tak k v panelu P408 dlouhodobě diskuto-
vané otázce, nakolik je udržitelné pojetí práva 
jako specifického, jen omezeně zahraniční 
konkurenci vystavenému, oboru. Ač uzná-
vám, že mezi právem a politologií existují 
přirozené rozdíly, po mém soudu nelze dále 
právo ponechávat v jeho bublině. V obecné 
rovině GA ČR očekává, že projekty budou 
mít mezinárodní přesah, v praktické není 
například pravdou, že by neexistoval dosta-
tek možností pro publikování právních textů 
v zahraničí.20 Za takové situace není únosné, 
aby přinejmenším na projekty z právních 
odvětví s mezinárodním přesahem (právo 
EU, mezinárodní právo, kriminologie atd.) 
nebyla aplikována u výstupů stejná kritéria 
jako na projekty politologické. 

Pro srovnání návrhů jsem se poku-
sil vytvořit metodu agregující publikační 
výstupy projektů. Jednotlivé kategorie mají 
přiděleny (virtuální) bodové hodnoty, které 
dle mého přibližně odpovídají náročnosti 
sepsání a prosazení jednotlivých druhů pub-
likací.21 Metoda je užitečná zejména při pro-
pojení s náklady projektu, neboť dovoluje 
vypočítat alespoň přibližně poměr „cena/

výkon“ (náklady/výstupy) projektu, vyjá-
dřený v tisících Kč za jeden bod. Návrhy 
v této proměnné opět vykazují široké rozpětí, 
nicméně střední hodnoty se pohybují kolem  
90 tisíc Kč za bod. Jelikož poměr počtu a kva-
lity výstupů vzhledem k nákladům je při 
posuzování sledován (byť ne takto exaktně), 
doporučuji navrhovatelům k v tabulce 3 uve-
deným hodnotám přinejmenším přihlédnout.

Na závěr podkapitoly si dovolím kri-
tické zamyšlení právě k poměru výstupů 
a nákladů u GA ČR. Z hodnocení projektů 
v zahraničí a účastech v nich mám pocit, že ve 
srovnání s nimi vyžadujeme v GA ČR vyšší 
kvantitativní výsledky při relativně skrom-
ných rozpočtech. Není tak divu, že mnozí 
řešitelé upřednostní strategii laviny snad-
nějších čárek (například Jrec) před několika 
složitějšími (například Jimp), což, jak bylo 
řečeno, u právních projektů nebylo dosud 
vždy hodnoceno negativně. Druhým rozmě-
rem problému je, že formálně zároveň není 
zohledněna rozdílná kvalita výstupů v rámci 
jedné kategorie. Jeví se tak výhodnější 
v návrhu slíbit tři Jimp (s úmyslem je prosadit 
v časopisech s nízkým IF), než si naplánovat 
jeden skvělý Jimp (a ještě riskovat, že jej ve 
výborném časopisu nevezmou). Tento stav 
není dle mého únosný, nakonec k excelenci 
směřují rovněž návrhy nové metodiky hod-
nocení výsledků.22 Stručně řečeno, proč by 
neměl osvědčený řešitel dostat čtyři miliony 

20 Například kategorie „Law“ na Web of Science čítá 149 
časopisů, příbuzné obory dalších několik set časopisů. Počet 
časopisů obsažených v databázi Scopus je ještě mnohem 
širší.

21 Monografie= 5 bodů; Jimp= 5 bodů; Jsc= 3 body; Jneimp= 2 
body; Jrec= 1 bod; kapitola=1 bod.

22 Srv. například návrhy pocházející z rozsáhlého projektu IPN 
Metodika na http://metodika.reformy-msmt.cz/.
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Kč na projekt, který slíbí pouze jednu zásadní 
monografii v Cambridge University Press či 
článek v American Journal of International 
Law? Také tuto otázku bude muset GA ČR 
a s ním panel P408 v budoucnu řešit.

Tak takhle teda ne … navrhovatelé!

Příprava projektu je komplexní činností a je 
možné ji přirovnat ke skládání puzzle, jednot-
livé dílky na sebe navzájem navazují a vytvá-
řejí celkový obraz. Pokud půlka dílků chybí 
nebo jsou dílky poskládané zcela náhodně, 
obraz zůstane utajen, naopak pár chybějí-
cích součástek nemusí krásu výsledku naru-
šit. Tato podkapitola nicméně upozorňuje na 
vady, které bych připodobnil k polití již hoto-
vého díla tmavou barvou – jde o hrozby, které 
buď brání návrhu se plně rozvinout do krásy, 
nebo jsou dokonce schopné jej celý samy 
o sobě potopit.
– Báje a pověsti… : Někteří žadatelé si zvláště 

u svých úspěchů neváhají mohutně při-
lepšit (citace, počty publikací v posledních 
pěti letech atd.). Nezapomeňte, že údaje 
lze verifikovat ze samotné žádosti (životo-
pis), hodnotitel vás může znát a nakonec 
si vždy může dohledat informace o vás na 
internetu.

– Hra na schovávanou… : Řada žadatelů sdě-
luje informace způsobem, který je eufe-
misticky řečeno zavádějící. Například 
podají návrh na výzkum tématu X a peč-
livě vysvětlují, jak jde o oblast neprobá-
danou. Pak ovšem třeba v seznamu jejich 
publikací nebo řešených projektů uvedou 
(nedopatřením?) položku(y) s  názvy, více 
či méně připomínajícími X. Samozřejmě 
je možné navazovat na svůj předchozí 
výzkum, musíte tak ale činit otevřeně 
a vše vysvětlit, ne se pokoušet (tajně) pro-
dat tu samou věc znovu. 

– Pisu projekt STOP… : Odborná část pro-
jektu je omezena na deset stran, s ohle-
dem na množství (polo)povinných prvků 
to není mnoho. Krátké žádosti obyčejně 
nepíší mistři výstižnosti, místo toho 
v nich chybí očekávané části či jsou prostě 
odbyté.

– Do not writing at Czenglisch… Rozumím, 
že ne každý žadatel musí ovládat anglič-
tinu jako Shakespeare, musí však umožnit 
hodnotitelům porozumět návrhu. Jestliže 
neumíte jazyk dobře, nechte si projekt pře-
ložit/opravit někým způsobilým, ideálně 
(terminologie znalým!) rodilým mluvčím. 
U četných projektů mám podezření, že je 
musel překládat Google Translate.

– Před odesláním zatřepat a promíchat… : Na 
návrhu často pracuje několik osob najed-
nou, proto se snažte, aby konečná podoba 
byla vnitřně konzistentní, části si vzá-
jemně neodporovaly a nepřekrývaly se. 
Lidé nezapojení do přípravy si obvykle 
povšimnou věcí, které navrhovatelé posti-
žení vnitřní slepotou nevidí. Varování: 
Jestliže někdo druhý vpisuje do návrhu 
komentáře, je dobré je před zasláním pro-
jektu odstranit (i to jsem viděl…).

– Surfovat na stejné vlně… : Navrhovate-
lům možná množství věcí připadá samo-
zřejmé. Je to logické, s projektem žijí. 
Nelogické je domnívat se, že hodnotitelé 
budou schopni (ochotni…) přemýšlet 
stejně. Nevidím nikomu do hlavy, nemám 
za úkol domýšlet si nevyjádřené, inter-
pretovat nejasné – mohu posoudit pouze 
v návrhu napsané. Jestli hodnotitel něco 
nepochopí, je to chyba nepřesvědčivého 
navrhovatele. V posuzovacím řízení GA 
ČR nemáte prostor nic doplnit, nekonají se 
ústní obhajoby. Pokuste se proto vše řádně 
vysvětlit napoprvé, další šanci jinak dosta-
nete až za rok. 

Závěr

Financování společenskovědních výzkum-
ných projektů v ČR zůstává oproti tradičním 
západním demokraciím málo diverzifiko-
vané, prakticky chybí prostředky ze soukro-
mých zdrojů (nadací), zapojení do celoev-
ropských iniciativ ve formě ERC grantů nebo 
Horizontu 2020 stále zaostává. Výzkumníci 
se tak musí spoléhat na vybraná fakultní 
(univerzitní) schémata, (pseudo)výzkumné 
projekty v rámci strukturálních fondů EU, 
omezeně TA ČR a nakonec zde diskuto-
vaný GA ČR. V tom je nicméně šance získat 
financování projektu poměrně vysoká a po 
poklesu v letech 2013 a 2014 se posunula 
v posledních dvou letech k téměř 30 %.23 

Text snad dokazuje, že navrhovatelé mohou 
mít v posuzovací proces plnou důvěru a že 
v oborech právo a politologie jsou výsledky 
soutěže nestranné a objektivní.

Osobně členství v panelu P408 považuji 
za extrémně užitečnou zkušenost, díky které 
jsem mohl získat podrobný vhled do stavu 
právní vědy u nás. Není pochyb, že v prů-
měru se situace oproti minulosti zlepšuje, 
kvalita návrhů je nicméně stále smíšená. Na 
jednu stranu jsou předkládány excelentní 
projekty, které by byly schopné uspět na 

23 Srov. statistiky na https://gacr.cz/seznam-navrhu-projektu/. 
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světové úrovni, na stranu druhou řada pro-
jektů stále nesplňuje ani základní náležitosti. 
Horší je, že zarážející nedostatky se vyskytují 
rovněž u návrhů v zásadě kvalitních a finan-
cování tak mohou kvůli omezené konkurenci 
obdržet projekty, u kterých má panel o opráv-
něnosti dotace jisté pochybnosti. Značné 
deficity panují u naplnění publikačních cílů 
implementovaných projektů. 

Některé z obtíží vychází z nedostatečné 
informovanosti a zkušeností výzkumníků, 
pak věřím, že toto pojednání může napo-
moci vylepšit kvalitu podaných návrhů. 

Jiné problémy mají základ ve strukturál-
ních rysech oboru a českého výzkumu jako 
celku, u nich nezbývá než doufat, že bude 
docházet k jejich postupné eliminaci, malou 
měrou k tomu třeba může přispět také čin-
nost panelu. Hlavní odpovědnost však leží 
na samotné odborné obci. Snad nejsmutnější 
zprávou proto je, jak malý zlomek z mnoha set 
odborných zaměstnanců právnických fakult 
a pracovišť se přes vysokou naději na úspěch 
každoročně do hlavní české grantové soutěže 
vůbec zapojí. To už je ale jiný příběh… 

Poznámky k hodnocení publikací 
v rámci Oborového a verifikačního 
hodnotícího panelu pro obor právní 
vědy a v rámci Expertního panelu 
společenské vědy
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Summary: The author presents practical remarks on the evaluation of publications in particular 
in the framework of the Field Verification and Evaluation Panel for legal sciences. Attention is paid 
to the evaluation of articles, monographs and chapters in monographs, as well as to some further 
requirements necessary for a positive evaluation of the outputs.
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Tento příspěvek se zaměřuje na hodnocení 
publikací, které by nás, autory, mělo zajímat. 
Hodnocení je realitou, musíme se s ním vypo-
řádat a měli bychom dobře znát jeho pravi-
dla. Podotýkám, že účelem tohoto příspěvku 
není kritické zamyšlení se nad podstatou 
a způsobem tohoto hodnocení, to přenechá-
vám povolanějším, ale vlastní názor samo-
zřejmě mám. 

Hodnocení našich publikací probíhá ve 
dvou úrovních – předně v rámci OVHP (Obo-
rového a verifikačního hodnotícího panelu) 

pro obor právní vědy a o úroveň výše v rámci 
Expertního panelu Společenské vědy (SHVa). 
Nechci čtenáře těmi zkratkami odrazovat, je 
to ale terminologie Rady pro výzkum, vývoj 
a inovace (dále jen „Rada“), která se v této 
sféře běžně používá. Ustavení hodnotících 
panelů vychází z § 35 zákona č. 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu, experimentálního vý- 
voje a inovací z veřejných prostředků a ze 
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