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Hodnocení výzkumných organizací zřízených Ministerstvem životního 

prostředí provedené dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací pro 

poskytování institucionální podpory ze státního rozpočtu ČR na 

dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumným organizacím zřízených 

Ministerstvem životního prostředí od roku 2018 (Metodiky MŽP) 

  

Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumných organizací na léta 2018 – 2022 (DKRVO) 

hodnotilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) hodnocením „peer review“ pomocí 

odborného poradního orgánu MŽP pro hodnocení výzkumných organizací (OPO“).  

 

  Výsledky hodnocení 

Název výzkumné organizace  Hodnocení dle Metodiky MŽP  

Počet bodů  Zaškálování  

CENIA, česká informační agentura pro životní prostředí  2,450  C  

Česká geologická služba  3,900  A  

Český hydrometeorologický ústav  3,825  A  

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.  3,500  A  

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 

zahradnictví, v.v.i.  

3,525  A  

 

 

Škálování výzkumných organizací resortem podle bodů dosažených v hodnocení dle 

Metodiky MŽP 

Výsledné hodnocení   Bodové rozpětí  

A  vynikající  3,500 – 4,000  

B  velmi dobrá  2,500 – 3,499   

C  průměrná  1,500 – 2,499  

D  podprůměrná  <= 1,499  
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A – Vynikající  

Ve výzkumných parametrech mezinárodně kompetitivní VO a/nebo VO se silným inovačním 

potenciálem a vynikajícími výsledky aplikovaného výzkumu a/nebo VO naplňující 

vynikajícím způsobem strategii poskytovatele.  

B – Velmi dobrá  

VO vyrovnané kvality s výbornými výsledky výzkumu, dostatečným inovačním potenciálem 

a/nebo významnými výsledky aplikovaného výzkumu, výsledky VaVaI odpovídají strategii 

poskytovatele.  

C – Průměrná  

VO nevyrovnané kvality, v parametrech aplikovaného výzkumu dosahující v převážné míře 

dobrých nebo průměrných výsledků; VO se strategií a snahou odstraňovat slabé stránky a 

nedostatky.  

D – Podprůměrná  

VO v převážné většině parametrů aplikovaného výzkumu podprůměrná; VO s řadou slabých 

stránek a nedostatků a omezenou snahou je odstraňovat.  

   

  

Výše institucionální podpory jednotlivým výzkumným organizacím pro rok 2018  

 Výzkumná organizace Částka 

CENIA, česká informační agentura pro životní prostředí  4 843 421 

Česká geologická služba  101 732 911 

Český hydrometeorologický ústav  15 571 365 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 

zahradnictví, v.v.i. 

57 095 001 

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. 69 136 856 

Celkem  248 379 554 

částky v Kč 

   

 


