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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… 
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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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Statutu panelů. Předmětem činnosti expert-
ních panelů, které ustavuje Rada, je hodnocení 
kvality vybraných výsledků v rámci pilíře II. 
Metodiky hodnocení výsledků výzkumných 
organizací a hodnocení výsledků ukonče-
ných programů (platné pro léta 2013 až 2016), 
která je dostupná online.1 V těchto dvou 
panelech jsem se osobně účastnila hodnocení 
proběhlých v r. 2014 a v r. 2016. O navazující 
vyšší úrovni hodnocení znalosti nemám.

Ráda bych se podělila o své poznatky 
a pomohla autorům, jejichž nepochybným 
zájmem je dosáhnout co nejlepšího hodno-
cení. Těžiště spatřuji v postupu hodnocení 
OVHP pro obor právní vědy, kdy je rozlišeno 
(a) hodnocení článků a (b) hodnocení odbor-
ných monografií a kapitol v monografiích.

Hodnocení časopiseckých 
článků

Podle citované Metodiky „Recenzovaným 
odborným článkem“ je původní, případně 
přehledový článek zveřejněný v odborném 
periodiku (časopise) bez ohledu na stát vyda-
vatele, který prezentuje původní výsledky 
výzkumu a který byl uskutečněn autorem 
nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se 
o ucelené texty prací s členěním podle poža-
davků vydavatelů periodika na strukturu 
vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, lite-
rární přehled, materiál a metody, výsledky, 
diskuse, závěr) s obvyklým způsobem cito-
vání zdrojů, eventuálně s poznámkovým 
aparátem. V odborném periodiku bývají tyto 
typy článků zařazeny v obsahu do skupiny 
původních, případně přehledových sdělení. 
Odborným periodikem se rozumí vědecký 
recenzovaný časopis, s vědeckou redakcí, 
který vychází, případně vycházel perio-
dicky, má přidělen pouze kód ISSN, případně  
e-ISSN a je vydáván v tištěné, v tištěné i elek-
tronické nebo jen v elektronické podobě. 

Recenzovaným odborným článkem ne- 
jsou: 
– reprinty, abstrakta, rozšířená abstrakta 

(např. na konferenci) apod., byť publiko-
vaná v odborném periodiku, články infor-
mativního nebo popularizačního charak-
teru o výsledcích výzkumu;

– ediční materiály, opravy, recenze, rešerše 
nebo souhrny;

– článek typu „preprint“, tj. verze článku 
uveřejněná před recenzním řízením;

– články s nižším rozsahem než jsou 2 strany 
textu, přičemž platí, že do rozsahu stran se 
nezapočítávají fotografie, grafy, mapové 
přílohy, obrázky, tabulky a reklamy.2

Hodnocení článků v časopisech je dvoj-
členné, udělují se pouze 0 nebo 1 bod. Bodo-
vaný článek musí naplňovat formální krité-
ria, splňovat požadavky pro zařazení do RIV.3 
Články, hodnocené nulou, nesplňují požado-
vaná kritéria. Z praxe našeho panelu to jsou 
typicky zprávy z vědeckého života, zprávy 
z konference, recenze, medailónky, nekrology 
apod., velmi krátké příspěvky bez poznám-
kového aparátu, anotace soudních rozhod-
nutí s převzatým textem odůvodnění bez 
vlastního příspěvku autora, úvodníky, infor-
mativní příspěvky, popularizační příspěvky 
v neprávnickém časopise např. z oblasti 
zdravotnictví, apod. Pro nulové hodnocení 
se hodnotiteli v softwarové aplikaci objevuje 
tabulka, ze které hodnotitel vybírá příslušný 
důvod tohoto nulového hodnocení. Ostatní 
články, které projdou tímto „sítem“, se hod-
notí 1 bodem, zcela bez ohledu na to, jak je 
příspěvek rozsáhlý a jakou má kvalitu. Jedná 
se tak o prosté vyřazování příspěvků, které 
nedosahují uvedených formálních parame-
trů. Hodnotitelé by měli mít určitý prostor pro 
individuální posouzení, kdy např. recenze 
může být  prezentací originálních názorů 
autora, s bohatým poznámkovým aparátem, 
pak si lze představit, že bude uznána jako 
hodnotitelná jedním bodem. Je na autorech, 
aby sami zvážili, zda takové problematické 
příspěvky vykazovat. Nechceme nikoho 
odrazovat od zpráv z konferencí a informací 
z vědeckého života, kterou jsou a budou často 
cenným historickým dokumentem, ale vyka-
zovány jako článek by být neměly. Problém 
spatřujeme v panelu i v publikování a násled-
ném vykazování anotací soudních rozhodnutí 
bez jakéhokoliv osobního hodnocení autora.

Za příspěvky prezentované jako články, 
které uvedených parametrů nedosáhly, lze 
udělit trestné body, což citelně poškozuje 
pracoviště, které publikaci takto vykázalo. 
V nedávné minulosti byly sankce zvažovány 
zejména právě u anotací soudních rozhod-
nutí bez jakékoli přidané hodnoty.

Hodnocení monografií a kapitol 
v monografiích

Podle citované Metodiky „Odborná kniha“ 
prezentuje původní výsledky výzkumu, který 
byl uskutečněn autorem knihy nebo autor-
ským týmem, jehož byl autor členem. Kniha 
je neperiodická odborná publikace o rozsahu 

1 http://www.vyzkum.cz/storage/
att/373C18E8F5E1311F5B8AF2BD17FAB115/M2013_v95.pdf.

2 Metodika, Příloha č. 2, Definice druhů výsledků.
3 <http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=705043>.
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alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez 
fotografických, obrazových, mapových apod. 
příloh vydaná tiskem nebo elektronicky 
a posouzená (recenzovaná) alespoň jedním 
obecně uznávaným odborníkem z příslušného 
oboru formou lektorského posudku (ne však 
z pracoviště autorů knihy). Týká se přesně 
vymezeného problému určitého vědního 
oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné 
a vědecky uznávané metodologie (explicitně 
formulovaná metodologická východiska 
i v monografiích směřujících k aplikacím)  
a/nebo formulace nové metodologie opíra-
jící se o dosavadní teoretická bádání v dané 
oblasti. Formálními atributy odborné knihy 
jsou odkazy na literaturu v textu, seznam 
použité literatury, souhrn v aspoň jednom 
světovém jazyce, eventuálně poznámkový 
aparát a bibliografie pramenů. Kniha má 
přidělen kód ISBN. Celou knihu vytváří 
jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na 
to, jaký mají jednotliví členové autorského 
kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, 
kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samo-
statné autorství. Odbornou knihou je např. 
monografie, vědecky zpracovaná encyklo-
pedie a lexikon, kritická edice pramenů, kri-
tická edice uměleckých materiálů doprová-
zená studií, kritický komentovaný překlad 
náročných filozofických, historických či filo-
logických textů doprovázený studií, vědecky 
koncipovaný jazykový slovník a odborný 
výkladový slovník, kritický katalog výstavy 
apod., pokud splňují uvedená formální kri-
téria. U vícesvazkové vědecké monografie je 
možné do RIV zařadit každý svazek, pokud 
každý jednotlivě splňuje požadovaná kritéria 
a byl vydán jako samostatná publikace s vlast-
ním ISBN. Pokud je odborná kniha zařazena 
v RIV jako výsledek druhu B, nemohou být 
její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C 
v případě téhož předkladatele výsledku. 

Odbornou knihou nejsou:
– knihy, které nemají ISBN;
– učební texty (tj. učebnice, skripta);
– odborné posudky a stanoviska, studie, 

překlady, příručky, informační a propa-
gační publikace, ročenky (s výjimkou těch, 
které splňují požadavky na odbornou 
knihu), výroční nebo obdobné periodické 
zprávy;

– publikované diplomové, doktorské, habi-
litační a disertační práce, založené na pri-
márních pracích druhu Jimp,4 opatřené 
komentářem a kódem ISBN;

– běžné jazykové slovníky;
– tiskem nebo elektronicky vydané sou-

hrny rešerší, účelově vydané souhrny 

odborných prací (např. v rámci jednoho 
pracoviště);

– tiskem nebo elektronicky vydané souhrny 
abstraktů, příp. rozšířených abstraktů či 
ústních sdělení z konferencí;

– metodické příručky, katalogy a normy;- 
sborníky (jednotlivé příspěvky ve sbor-
níku jsou výsledkem druhu D);

– beletrie, populárně naučná literatura;- 
výběrové bibliografie, výroční zprávy, 
proslovy, reportáže, soubory studentských 
soutěžních prací;

– komerční překlady z cizích jazyků;
– memoáry, informační materiály, popula-

rizující monografie, biografie, autobiogra-
fie, účelově monograficky vydané závě-
rečné zprávy z grantů či projektů. Stále 
platí povinnost, pokud je kniha vydána 
v ČR, musí být povinný výtisk registrován 
v Národní knihovně ČR.
„Kapitola nebo kapitoly v odborné knize“ 

(pokud kniha splňuje definici pro výsledek 
druhu B) se uplatňuje v případě, kdy celá 
kniha má jen editora nebo v případech, kdy 
autor je v celé knize (na titulním listě, rubu 
titulního listu) uveden jako spoluautor (byť 
s menšinovým obsahovým podílem) a je čle-
nem autorského kolektivu se zřetelně uve-
denými hlavními autory. Kapitola však musí 
mít uvedeného samostatného autora nebo 
autorský kolektiv. 

 „Článek ve sborníku“ prezentuje původní 
výsledky výzkumu, který byl uskutečněn 
autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. 
Článek má obvyklou strukturou vědecké 
práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů 
(nikoliv abstrakt nebo rozšířený abstrakt) 
a je zveřejněný ve sborníku. Sborníkem je 
recenzovaná neperiodická publikace, vydaná 
u příležitosti pořádané konference, semináře 
nebo sympozia, která obsahuje samostatné 
stati různých autorů, které mají většinou 
společný prvek nebo příbuzné téma a má 
přidělen ISSN a současně ISBN kód, nebo jen 
ISBN kód.5

Hodnocení monografií a kapitol v mono-
grafiích je rozlišeno body 0–3. Nulové hod-
nocení obdrží „monografie“, které nedosa-
hují parametrů vědecké monografie. Podle 
praxe našeho panelu jde zejména o sbor-
níky z konferencí, které nemají recenzenta 

4 Jimp – původní/přehledový článek v odborném periodiku, který 
je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson 
Reuters s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“, v roce 
2013 i „Proceedings Paper“. Viz Metodika.

5 Ibidem. Blíže v uvedeném dokumentu.

JURIS_06_16.indd   65 20.12.16   8:51



6/2016 JURISPRUDENCE ČLáNKy

66

a sborník nemá jednotné téma nebo oblast, 
vzory smluv, skripta, bohužel jsou sem zařa-
zovány i učebnice. Bylo dosaženo dohody, že 
komentáře budou hodnoceny jako vědecká 
monografie, i když nemají resumé. Sborníky 
jsou samozřejmě velmi různorodé, budou 
hodnoceny individuálně. Učebnice – další 
citlivý problém, kdy např. jde o text opat-
řený bohatým poznámkovým aparátem, ale 
nakladatelství přesvědčí autora, že mu text 
vydá, pokud bude zařazen v edici učebnice 
(to je i moje osobní zkušenost). V takových 
případech bude postupováno při hodnocení 
individuálně. K mému dotazu při úvodní 
poradě hodnotitelů s pracovníky Rady, jak 
postupovat v případě druhého vydání knihy, 
bylo sděleno, že druhá a další vydání by 
bodována být neměla. To je samozřejmě věc 
do diskuse, konkrétně např. pokračují řady 
učebnic v oblasti soukromého práva, které 
prošlo rekodifikací, takže se právní úprava 
i systematika podstatně změnily a změněn 
je i text učebnice. Přesto je její přihlášení do 
vykazovaných publikací riskantní.

Vedle kvalitních učebnic, které uvádějí 
originální názory autorů, nacházíme zcela 
popisné informativní monografie, někdy 
kapitoly píší různí autoři a poznámkový apa-
rát je většinou omezen pouze na citaci práv-
ních předpisů. Taková kniha může být i uži-
tečná, patrně bude hodnocena bodem 1.  

Dva body obdrží většina vědeckých mo-
nografií či kapitol v monografiích, které mají 
poznámkový aparát, vyjadřují názory autorů, 
nejsou pouze popisné a byly recenzovány. 

Tři body jsou vyhrazeny mimořádným 
dílům vynikající kvality. Mělo by jít maxi-
málně o 10 % z celkového počtu hodnoce-
ných monografií a kapitol.

Zásadně není rozdíl v hodnocení čes-
kých a cizojazyčných verzí, u cizojazyčných 
verzí lze přihlížet k významu publikace a má 
o něco větší šanci být zařazena mezi ty pres-
tižní, ale není to na druhé straně pravidlem.

Udělování sankcí (trestných bodů) je 
obdobné jako u časopisů: zejména by mělo 

postihnout ty publikace, u kterých je jed-
noznačné, že byly prezentovány pouze za 
účelem získání bodů. Je to na panelu, který 
takové případy individuálně posoudí. Mohu 
pouze apelovat na autory, aby taková „díla“ 
nevykazovali a případně se přišli poradit, 
jinak poškodí pracoviště, které publikace pre-
zentuje.

Dostupnost

Chtěla bych ještě upozornit na to, že vykazo-
vaná publikace musí být k dispozici. Jak uvádí 
Metodika citovaná výše, povinný výtisk musí 
být registrován v Národní knihovně. Pro-
blémy jsou zejména se zahraničními mono-
grafiemi, které hodnotitel knihovně nepo-
skytne, ale někdy i s nedostupností publikace 
vydané v České republice. Lze doporučit, aby 
autoři poskytli skenovaný dokument, který si 
pak hodnotitel může kdekoliv pohodlně ote-
vřít.

Závěrem 

Tento příspěvek se zaměřil pouze na základní 
otázky a jeho cílem bylo především pomoci 
autorům: všichni máme snahu, aby naše pub-
likace byly řádně oceněny. Na závěr bych 
chtěla poděkovat především doc. JUDr. Jose-
fovi Kotáskovi, Ph.D., z Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, který je před-
sedou panelu pro právní vědy, je poctivý 
a spravedlivý, velký diplomat a usiluje o co 
nejvhodnější uplatnění obecných metodic-
kých kritérií na právní vědy, které jsou pro 
hodnocení dost specifické. Zároveň bych 
chtěla uvést, že kromě citované Metodiky 
vycházejí ostatní poznámky v tomto pří-
spěvku jednak z diskusí v rámci panelu, jed-
nak z mého osobního pohledu, který nemusí 
být obecně akceptovatelný. 

A otázka zcela na závěr: přidělili byste 
tomuto příspěvku jeden bod nebo nulu?
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