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Hodnocení výzkumné a odborné činnosti ÚSTR 2008-2018 

 

Zpráva o průběhu hodnocení 

 

  

První fáze probíhala od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019, v mezinárodním nezávislém hodnocení 

bylo posouzeno 127 výstupů pracovníků Ústavu.  

 

Druhá fáze začala v první polovině roku 2019, Oborová komise byla jmenována na základě 

hlasování Vědecké rady, které se uskutečnilo per rollam s hlasováním do 4. 3. 2019. První 

setkání komise se uskutečnilo dne 24. 4. 2019, druhé setkání se uskutečnilo dne 29. 5. 

2019. Obě setkání proběhla v prostorách Ústavu v Domě radost (dříve Dům odborových 

svazů) na nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3.  

 

29. 5. 2019 proběhla druhá schůzka Oborové komise, na které se projednával únik 

informací, ke kterému mezi setkáními došlo. Komise se rozhodla nepokračovat v jednání, 

dokud nebude důvodné podezření na porušení pravidel hodnocení vyřešeno Koordinační 

radou.  

 

Dne 21. 6. 2019 byl návrh stanoviska Koordinační rady předložen k hlasování Vědecké radě. 

Koordinační rada navrhla v zájmu zachování kvality a nezávislosti evaluačního procesu 

Oborovou komisi jako celek odvolat a jmenovat komisi novou.  

 

Dne 27. 6. 2019 Vědecká rada hlasováním rozhodla o odvolání Oborové komise a pověřila 

Koordinační radu vytvořením návrhu nového složení komise.  

 

Dne 6. 9. 2019 byla Vědeckou radou hlasováním per rollam jmenována nová Oborová 

komise.  

 

Dne 20. 11. 2019 proběhlo setkání Oborové komise. Na tomto setkání byli členové komise 

blíže seznámeni s chodem Ústavu. Před jednáním i po něm byly také členům komise 
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rozeslány písemné materiály, které se zabývaly Ústavem jako celkem a také jednotlivými 

výzkumnými odděleními a oddělením vzdělávání. 

 

Svou závěrečnou zprávu předala Oborová komise pro II. fázi evaluace koordinátorce 

hodnocení dne 13. 1. 2020. Koordinátorka následně dle pravidel hodnocení přeposlala 

zprávu řediteli Ústavu a Koordinační radě a tím začala běžet čtrnáctidenní lhůta pro 

vypracování případných připomínek. Koordinační rada i ředitel Ústavu této možnosti využili 

a poslali prostřednictvím koordinátorky Oborové komisi své připomínky. 

 

Dne 24. 2. 2020 Oborová komise po zvážení připomínek odevzdala závěrečnou zprávu. 

Tuto zprávu koordinátorka předala řediteli Ústavu a Koordinační radě. 

 

Hodnotící zprávy z I. a II. fáze Hodnocení byly dne 14. 5. projednány na zasedání Rady 

Ústavu a dne 19. 5. na jednání Vědecké rady Ústavu. 

 

Vypracovali:  

Mgr. Adéla Rádková, Ph.D., koordinátorka Hodnocení a pozorovatel za Ústav 

Ing. Mgr. Michael Pelíšek, pozorovatel za Ústav 

V Praze, dne 1. června 2020 

  

 


