Metodika hodnocení výsledk výzkumu a vývoje v roce 2009

P íloha !. 2
Definice druh" výsledk" platné od roku 2010
Definice druh" výsledk" s bodovým ohodnocením (platné od roku 2010)
J – lánek v odborném periodiku ( asopise)
!lánkem v odborném periodiku je v"decký lánek zve#ejn"ný v odborném periodiku bez ohledu
na stát vydavatele. Jedná se o celé texty prací s len"ním podle požadavk$ vydavatel$ periodika
na strukturu v"decké práce (nej ast"ji souhrn, úvod, literární p#ehled, materiál a metody,
výsledky, diskuse, záv"r) s obvyklým zp$sobem citování zdroj$, event. s poznámkovým
aparátem, nikoliv pouze lánky informativního charakteru, edi ní materiály, opravy nebo
abstrakta i souhrny, by% publikované v odborném periodiku. !lánkem v odborném periodiku
není abstrakt v"deckého p#ísp"vku (nap#. na konferenci).
Odborným periodikem je v"decký asopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická
publikace v tišt"né nebo elektronické podob" a má p#id"len ISSN kód.
Odborným periodikem není denní tisk ani populárn" nau ný asopis.
Up!esn"ní pro ú#ely hodnocení:
Jimp – lánek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science spole ností
Thomson Reuters s p#íznakem „Article“, „Review“, „Proceedings Paper“ nebo „Letter“, a je
publikován v periodiku, jehož impaktní faktor je každoro n" zve#ej&ován v databázi Journal
Citation Report (JCR) spole ností Thomson Reuters
Jneimp – lánek v odborném periodiku, které je za#azeno v Seznamu neimpaktovaných
recenzovaných periodik vydávaných v !eské republice (zve#ejn"no na www.vyzkum.cz) nebo je
evidován v n"které ze sv"tov" uznávaných databází.
B – odborná kniha
Neperiodická odborná publikace o rozsahu alespo& 100 normostran (tj. 50 tišt"ných stran)
vlastního textu bez obrazových, mapových apod. p#íloh vydaná tiskem nebo elektronicky v
nakladatelství s v"deckou redakcí a recenzovaná alespo& jedním obecn" uznávaným
recenzentem z p#íslušného oboru (ne však z pracovišt" autor$ knihy). Odborná kniha prezentuje
p$vodní výsledky výzkumu, který byl uskute n"n autorem knihy nebo týmem, jehož byl autor
lenem. Týká se p#esn" vymezeného problému ur itého v"dního oboru, obsahuje formulaci
identifikovatelné a v"decky uznávané metodologie (explicitn" formulovaná metodologická
východiska i v monografiích sm"#ujících k aplikacím a/nebo formulace nové metodologie
opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. Formálními atributy odborné knihy
jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspo& jednom sv"tovém
jazyce, eventuáln" poznámkový aparát a bibliografii pramen$. Kniha má p#id"len kód ISBN
nebo ISMN a povinný výtisk je registrován v Národní knihovn" !eské republiky. Celou knihu
vytvá#í jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví lenové autorského
kolektivu na obsahu podíl), a to i v p#ípad", kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné
autorství. Odbornou knihou je nap#. monografie, v"decky zpracovaná encyklopedie a lexikon,
kritická edice pramen$, kritická edice um"leckých (hudebních, výtvarných apod.) materiál$
doprovázená studií, kritický komentovaný p#eklad náro ných filosofických, historických i
filologických text$ doprovázený studií, v"decky koncipovaný jazykový slovník a odborný
výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud spl&ují uvedená formální kritéria.
Odbornou knihou nejsou u ební texty (u ebnice, skripta), odborné posudky a stanoviska,
p#eklady, ro enky a výro ní nebo obdobné periodické zprávy, statistické ro enky,
nepublikované diplomové, doktorské a habilita ní práce, jazykové slovníky, tiskem nebo
elektronicky vydaný souhrn rešerší, ú elov" vydané souhrny odborných prací (nap#. v rámci
jednoho pracovišt"), sborníky (jednotlivé p#ísp"vky ve sborníku jsou výsledkem druhu D),
tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstrakt$. U vícesvazkové v"decké monografie je
možné do RIV za#adit každý svazek, pokud každý jednotliv" spl&uje požadovaná kriteria a byl
vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN. Pokud je odborná kniha za#azena jako
výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly za#azeny jako výsledek druhu C.
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Up!esn"ní pro ú#ely hodnocení:
Hodnoceny budou pouze knihy s minimáln" 200 vydanými výtisky (je-li kniha vydávána
v elektronické podob", musí být vydána i v podob" tišt"né v požadovaném po tu výtisk$).
Hodnoceny budou knihy pouze s p#id"leným ISBN nebo ISMN kódem.
Knihy vydané vydavateli v !R budou do hodnocení zahrnuty pouze v p#ípad" registrace
povinného výtisku v Národní knihovn" !R.
C – kapitola v odborné knize
Kapitola nebo kapitoly v odborné knize (viz výsledek druhu B) v p#ípad", kdy celá kniha má jen
editora a každá kapitola má samostatného autora nebo autorský kolektiv.
Up!esn"ní pro ú#ely hodnocení:
Kapitoly v knize nebudou samostatn" hodnoceným výsledkem (jejich hodnocení bude uvád"no
v rámci hodnocení výsledk$ druhu B).
D – lánek ve sborníku
!lánek s obvyklou strukturou v"decké práce a s obvyklým zp$sobem citování zdroj$ (nikoliv
abstrakt), zve#ejn"ný ve sborníku.
Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u p#íležitosti po#ádané konference,
seminá#e nebo sympozia a má p#id"len ISBN kód. Obsahuje samostatné stati r$zných autor$,
které mají v"tšinou n"jaký spole ný prvek nebo p#íbuzné téma, nikoliv ale pouhé abstrakty.
Sborníkem není ú elové vydaný souhrn odborných prací (nap#. v rámci jednoho pracovišt").
Up!esn"ní pro ú#ely hodnocení:
Hodnoceny budou pouze autorské, nikoliv editorské p#ísp"vky s p#íznakem „Proceedings Paper“
ve sbornících evidovaných v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo
Social Science & Humanities (d#íve ISI Proceedings) spole ností Thomson Reuters.
P – patent
Patentem je vynález, kterému je vydáno osv"d ení o vynálezu, které ud"luje:
- u eského patentu Ú#ad pr$myslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem
. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve zn"ní pozd"jších p#edpis$;
- u evropského patentu Evropský patentový ú#ad za podmínek stanovených evropskou
patentovou úmluvou;
- u ostatních patent$ p#íslušný patentový ú#ad podle podmínek stanovených daným
patentovým ú#adem.
Výsledkem je ud"lený patent. Za uplatn"ný výsledek tohoto druhu lze tedy považovat výsledek
až v okamžiku vydání patentové listiny (v p#ípad" eského patentu), event jiné listiny, která má
stejný ú inek. Za výsledek tohoto druhu nelze považovat patentovou p#ihlášku, a to v jakékoliv
fázi #ízení o ud"lení patentu.
Up!esn"ní pro ú#ely hodnocení:
Hodnotí se pouze ud"lený patent, nikoliv patentová p#ihláška.
Bodov" budou odlišeny patenty národní (jakýkoliv patent ud"lený národním patentovým
ú#adem, s výjimkou USA a Japonska) a mezinárodní (evropský, mezinárodní, USA, Japonsko).
U národních patent$ bude dále rozlišováno, zda je patent doposud nevyužívaný nebo je
využíván vlastníkem patentu, nebo zda je využíván na základ" platné licen ní smlouvy.
Z – poloprovoz, ov"#ená technologie, odr$da, plemeno
Poloprovoz: Jedná se o zkušební a ov"#ovací provozy, sloužící pro ov"#ení vlastností, inností,
poruchovosti a dalších sledovaných parametr$ p#ed uvedením (nap#. technologie nebo systému)
do provozu k maximálnímu nebo plánovanému výkonu. Nutnou podmínkou je novost
a unikátnost ov"#ovaného návrhu – celý výrobní postup (technologie) i strojní vybavení; za
poloprovoz nelze ozna it stávající nebo již funk ní provozy, u kterých dochází k obm"n",
rozší#ení nebo vylepšení pouze díl ích technologických nebo systémových prvk$, v etn" prvk$
ovládacích.
Ov"#ená technologie: Jedná se o obdobu poloprovozu s tím rozdílem, že novost je aplikována
u výrobního postupu (technologie). Podmínkou je testování (ov"#ení) technologie, podložené
protokolem o ov"#ení a následné uplatn"ní ve výrob". Takovým termínem lze nap#. ozna it
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výsledek, který je p#edm"tem smlouvy o uplatn"ní výsledku uzav#ené mezi autorem výsledku
(p#íjemcem nebo spolup#íjemcem) a uživatelem výsledku. Zahrnuje i léka#ské postupy.
Odr$da: Jedná se o výsledek, kdy vznikla nová rostlinná odr$da která je chrán"na podle zákona
. 408/2000 Sb., o ochran" práv k odr$dám, ve zn"ní pozd"jších p#edpis$.
Plemeno: V p#ípad" plemene je výsledkem nové plemeno, pro které je zavedena nová plemenná
kniha podle § 9 zákona . 154/2000 Sb., plemená#ského zákona.
Podmínkou pro za#azení takového výsledku do IS VaV bude uzav#ení p#íslušné smlouvy
o využití/uplatn"ní výsledku mezi autorem výsledku (tj. p#íjemcem event. spolup#íjemcem
podpory) a uživatelem (realizátorem) výsledku; u výsledk$ druhu odr$da a plemeno bude
uplatn"ní dáno registrací daného výsledku (odr$dy, plemena) v p#íslušném registru nebo
plemenné knize. Uvád"na bude cena, za kterou se bude výsledek realizovat (tj. cena, která bude
uvedena jako cena prodejní ve smlouv" o využití/uplatn"ní výsledku).
F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, pr$myslový vzor
Užitný vzor: Užitným vzorem jsou technická #ešení, která jsou nová, p#esahují rámec pouhé
odborné dovednosti a jsou pr$myslov" využitelná. Za užitný vzor lze považovat pouze taková
technická #ešení, která jsou zapsána Ú#adem pr$myslového vlastnictví v rejst#íku užitných
vzor$. Podrobnosti o p#ihlášení, zápisu a dob" platnosti užitného vzoru stanovuje zákon
. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve zn"ní pozd"jších p#edpis$.
Pr$myslový vzor: Pr$myslovým vzorem je výsledek, který požívá ochrany podle zákona
. 207/2000 Sb., o ochran" pr$myslových vzor$ a o zm"n" zákona . 527/1990 Sb.,
o vynálezech, pr$myslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve zn"ní pozd"jších p#edpis$.
Povinn" budou do RIV uvád"ny údaje o registraci vzor$ (ozna ení p#íslušného orgánu, datum
p#id"leného osv"d ení, íslo osv"d ení).
G – technicky realizované výsledky – prototyp, funk ní vzorek
Prototyp: Jedná se o složit"jší pr$myslový výrobek, zhotovený jako jeden kus k ov"#ení
vlastností konstrukce v praxi nebo na zkušebn" p#ed zavedením sériové nebo hromadné výroby.
Za takový výsledek m$že být považován pouze takový výrobek, jehož vývoj byl cílem #ešení
projektu aplikovaného výzkumu a vývoje nebo jiných aktivit aplikovaného výzkumu a vývoje,
podporovaného podle Rámce Spole enství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.
Funk ní vzorek: Jedná se o obdobu prototypu, pouze s tím rozdílem, že za vývojem i výrobou
funk ního vzorku bezprost#edn" nenásleduje sériová nebo hromadná výroba. Jedná se nap#.
o návrh, vývoj a následnou výrobu unikátního p#ístroje nebo laboratorního za#ízení. Za takový
výsledek m$že být ale považován pouze takový výrobek nebo p#ístroj, jehož vývoj byl cílem
#ešení projektu aplikovaného výzkumu a vývoje nebo jiných aktivit aplikovaného výzkumu
a vývoje, podporovaných podle Rámce Spole enství pro státní podporu výzkumu, vývoje
a inovací.
H – poskytovatelem realizované výsledky – výsledky získané #ešením ve#ejné zakázky ve výzkumu,
vývoji a inovacích a promítnuté do právních p#edpis$, norem, sm"rnic a závazných p#edpis$
nelegislativní povahy:
Výsledky promítnuté do právních p#edpis$ a norem: Jedná se o výsledek, jehož obsah bude (bez
úprav) p#evzat do návrhu právního p#edpisu (nebo jeho ásti) nebo normy. V p#ípad" aplikace
výsledku do právních p#edpis$ se musí jednat o eský právní p#edpis. V p#ípad" aplikace
výsledku do normy je podmínkou, aby vydavatelem normy byl autorizovaný normaliza ní
institut oprávn"ný vydávat normy (závazné i doporu ující). Nerozlišuje se, zda se jedná
o normu národní ( eskou nebo jiného státu s národní p$sobností) nebo nadnárodní (evropskou).
Výsledky promítnuté do sm"rnic a p#edpis$ nelegislativní povahy závazných v rámci
kompetence p#íslušného poskytovatele: Jedná se o výsledek, který je použit (p#evzat bez úprav)
do kone ného zn"ní sm"rnice i p#edpisu nelegislativní povahy, který m$že p#íslušný
poskytovatel nebo jiný kompeten n" p#íslušný orgán v rámci své kompetence vyhlásit za obecn"
závazný (nejedná se o metodiku).
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncep ních dokument$ orgán$ státní
nebo ve#ejné správy: Jedná se o výsledek prokazateln" využitý nap#. p#i tvorb" specializovaných
politik, koncipování dlouhodobých program$ rozvoje, p#i emž se nerozlišuje, zda jde o úrove&
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národní, regionální i nadnárodní.
Povinn" budou do RIV uvád"ny údaje o ísle nebo názvu právního p#edpisu, normy sm"rnice i
p#edpisu nelegislativní povahy (v etn" ísla usnesení vlády).
N – certifikované metodiky a postupy
Certifikovaná metodika: Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou
podmínkou je novost postup$), která byla p#íslušným orgánem státní správy schválena
a doporu ena pro využití v praxi.
Lé ebný postup: Jedná se o výsledek, kterým je v humánní nebo veterinární medicín" ov"#ený
komplex inností zahrnující popis onemocn"ní, zjišt"ní p#í in vzniku onemocn"ní a na základ"
t"chto poznatk$ je stanovena lé ebná metoda, která vede k obnovení fyziologické rovnováhy
organismu. Podmínkou u lé ebného postupu je ov"#ení pomocí klinického testování.
Památkový postup: Památkový postup je postup, kterým je v aplikovaném výzkumu národní
a kulturní identity ov"#ený soubor inností a v n"kterých p#ípadech i materiál$ a technologií,
které vedou k záchran", zachování nebo zhodnocení objektu kulturního d"dictví. Podmínkou
u památkového postupu je prokázané ov"#ení v praxi.
Specializovaná mapa s odborným obsahem: Jedná se o takový výsledek, kdy specializovaná
mapa s odborným obsahem je syntézou kartograficky nebo prost#ednictvím geografického
informa ního systému (GIS) vyjád#ených bodových, plošných, prostorových a p#ípadn"
i asových informací (4D) a jejich souvislostí, získaných na podklad" výzkumu ur itého území.
Jedná se nap#. o geov"dní mapy, mapy památkových objekt$, archeologických lokalit,
chrán"ných p#írodních území, technických objekt$, mapy/plány velkých m"#ítek menších území
(nap#. památkových objekt$ a areál$, technických objekt$, archeologických lokalit a park$)
v etn" komplexní dokumentace stavebn"-historických, urbanistických nebo krajiná#ských
pr$zkum$, ale nap#. i biologických a p#írodních jev$, historických i spole enských souvislostí
apod. Nezbytnou podmínkou je, že se jedná o mapy, které jsou dokumentované údaji získanými
a interpretovanými p#íslušnými výzkumnými metodami. Tímto druhem výsledku nejsou r$zné
klasické mapy kartografické, silni ní, turistické, apod. U výsledku Specializované mapy
s odborným obsahem budou do RIV povinn" uvád"ny údaje o využití mapy na stran"
poskytovatele.
Up!esn"ní pro hodnocení:
Podmínkou je ud"lení mezinárodn" uznávané certifikace (akreditace) u p#íslušného odborného
certifika ního (akredita ního) orgánu nebo osv"d ení p#íslušného odborného orgánu státní
správy, který je v"cn" odpov"dný za oblast, ve které jsou metodika nebo postup uplat&ovány.
Metodiky nebo postupy bez takového schválení (akreditace, certifikace) nebudou ohodnoceny.
U výsledku lé ebné postupy bude rozhodující zve#ejn"ní ve V"stníku Ministerstva zdravotnictví
(v p#ípad" humánních lé ebných postup$) nebo schválení kompeten n" p#íslušnou autoritou.
R – software
Jedná se o výsledek, kdy software vznikl prokazateln" v souvislosti s #ešením výzkumné aktivity
a jeho autorem (tv$rcem) je / jsou osoby podílející se u p#íjemce (nebo spolup#íjemce) na #ešení
výzkumné aktivity, a který m$že být voln" využíván v souladu s licen ními podmínkami tv$rce
a v souladu s § 16 zákona . 130/2002 Sb. Nejedná se o software, který p#íjemce vytvo#il pouze
pro svoji pot#ebu a který využívá pouze p#íjemce nebo spolup#íjemce, nebo který je ur en
výhradn" a pouze po pot#eby poskytovatele (tzn. pokud není jeho vývoj dán požadavkem
právních p#edpis$ nebo rozhodnutím orgánu státní správy nebo samosprávy).
V – výzkumná zpráva
Jedná se o takový výsledek, který je v souladu s § 4 písm. g) na#ízení vlády . 267/2002 Sb.,
o informa ním systému výzkumu a vývoje, výsledkem obsahujícím utajované informace podle
zvláštního právního p#edpisu (nap#. zákon . 148/1998 Sb., ve zn"ní pozd"jších p#edpis$, zákon
. 412/2005 Sb., ve zn"ní pozd"jších p#edpis$, vyhláška . 244/1998 Sb., ve zn"ní pozd"jších
p#edpis$, vyhláška . 56/1999 Sb.).
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