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Hodnotenie univerzít 
vo Fínsku prostredníctvom 
Publikačného fóra

Jedným z dôsledkov Bolonského 
procesu, iniciujúceho kompatibili-
tu a koherentnosť systémov vysokoš-
kolského štúdia v signatárskych kraji-
nách, je zvýšený dôraz na hodnotenie 
kvality vysokých škôl. Ich auditmi sa 
nevyhnutne začali zaoberať adek-
vátne národné evalvačné inštitúcie 
(napr. akreditačné komisie), zodpo-
vedné za prípravu, resp. adaptáciu 
evalvačného nástroja, dostatočne cit-
livého na špecifické lokálne či národ-
né parametre a spoločenské očakáva-
nia. K rozhodovaniu o optimálnych 
spôsoboch evalvácie a autoevalvácie 
edukačných inštitúcií môže prispieť 
aj ich medzinárodná spolupráca pri 
tvorbe evalvačných nástrojov, ktorá 
umožňuje výmenu skúseností s inšti-
túciami z krajín s rôznymi prístupmi 
k evalvácii univerzít.

Slovenská Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici (UMB) siahla 

po možnosti preskúmať rôzne prí-
stupy k hodnoteniu kvality univerzity 
cez medzinárodný mobilitný projekt 
„Mobility – podpora vedy, výskumu 
a vzdelávania na Univerzite Mateja 
Bela“ – aktivita 1.3 „Edukácia – výskum 
– evalvácia“ (ITMS kód: 26110230082), 
spolufinancovaný Európskym sociál-
nym fondom. Projekt sa realizuje od r. 
2013 prostredníctvom spolupráce 
Pedagogickej fakulty UMB (konkrét-
ne Bronislavy Kasáčovej a Dany Hane-
sovej) s fínskym partnerom. Je ním 
expert na evalváciu Seppo Saari, ktorý 
v rámci projektu odovzdáva svoje cen-
né skúsenosti a teoreticko-praktické 
znalosti, získané počas evalvácie fín-
skych univerzít v Helsinkách a v Tam-
pere, na ministerstve školstva a kultúry 
vo Fínsku, ako aj hodnotením univer-
zít vo Švajčiarsku a Juhoafrickej repub-
like (vytvoriac národný systém hodno-
tenia univerzitného vzdelávania).

Viacnásobné výučbové a pred-
náškové mobility fínskeho exper-
ta ako aj mobilita slovenských rieši-
teľov na univerzitách v Helsinkách 
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a v Oulu prispeli k napĺňaniu cie-
ľa projektu – k osvojeniu si nových 
výskumných postupov, evalvačných 
nástrojov a kompetencií manažmen-
tom univerzity, vysokoškolskými uči-
teľmi, doktorandmi a vedecko-vý-
skumnými pracovníkmi univerzity, 
za účelom zvýšenia kvality vysokoškol-
skej edukácie. S. Saari odprezentoval 
akademickej obci UMB vyše desiatky 
tém týkajúcich sa hodnotenia a výsku-
mu na univerzitách, zároveň prispel 
k tvorbe kurikula a úspešnej realizácii 
dvoch nových výberových predmetov 
pre doktorandov v anglickom jazyku 
(Scientific research in social sciences, 
Evaluation in social sciences). Zbor-
ník výstupov z projektu, prezentova-
ných počas záverečnej konferencie 
12. 11. 2014, je k dispozícii záujemcom 
na stránke projektu: http://www.vzde-
lavanie.umb.sk/26110230082/index.
php/aktivity-projektu/aktivita-1-3.

Bibliometrické nástroje hodnotenia 
univerzít v zahraničí

Súčasťou vyššie spomínaného pro-
jektu bol dôraz na prezentáciu rôz-
nych spôsobov hodnotenia úrovne 
internacionalizácie a vedecko-publi-
kačnej činnosti akademických zamest-
nancov. Diskusie ako aj spätné väz-
by účastníkov prednášok potvrdili 
naliehavosť objektívneho, exaktného 
nástroja merania tohto kritéria, dosta-
točne citlivého na špecifiká jednotli-
vých vied (napr. na ich možnosti publi-
kovania v karentovaných časopisoch).

Fínsky expert priblížil členom 
akademickej obce UMB nástroj 

hodnotenia vedecko-publikačnej 
činnosti univerzít, pokrývajúci všet-
ky vedné odbory, používaný vo Fín-
sku, ale aj v Nórsku, Nemecku, Dán-
sku, Austrálii či Kanade (Serenko, Jiao, 
2012). Ide o tzv. Publication forum – 
publikačné fórum – nástroj pre rýchle, 
aktuálne hodnotenie veľkého množ-
stva publikácií na úrovni celého uni-
verzitného systému v danej krajine.

Pôvodná myšlienka hodnotenia 
a klasifikovania vedeckých časopi-
sov sa rozvinula do vytvorenia data-
báz publikácií pre účely hodnote-
nia výskumu na univerzitnej úrovni 
či na úrovni jednotlivých vedných 
disciplín. Takýto systém bol imple-
mentovaný najskôr v Nórsku (2004 
ako tzv. národný „ranking“ publiká-
cií), potom v Dánsku (2008), následne 
v Austrálii (2010) a vo Fínsku v r. 2011. 
Bibliometrický nástroj používaný 
univerzitami v Nemecku má v porov-
naní s inými národnými verziami 
nastavené „mäkšie“ kritériá. V Euró-
pe bol v roku 2007 vypracovaný aj kla-
sifikačný systém ERIH (European 
Reference Index for the Humanities), 
ktorého cieľom bolo skvalitniť pre-
hľad o kvalitnom výskume v huma-
nitných vedách v Európe, a zároveň 
uľahčiť prístup k ich vedeckým časo-
pisom, vydávaným vo všetkých európ-
skych jazykoch. V upravenej podobe, 
reflektujúcej národné špecifiká a špe-
cifiká sociálnych vied, prevzalo index 
ERIH aj Francúzsko (2008). Novšia 
verzia indexu tzv. ERIH Plus(2011) 
rozširuje zoznamy o oblasť sociálnych 
vied.
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V Austrálii je za kvalitu výskumu 
(tzv. ERA – Excellence in Research 
for Australia) zodpovedná národná 
grantová organizácia ARC (Austra-
lian Research Council). Cieľmi ERA 
je (ERA 2010: 19) „vytvoriť evalvačný 
rámec, ktorý bude pre verejnú správu, 
priemysel, podnikateľský sektor ako aj 
širšiu verejnosť zárukou, že austrálske 
vysoké školy sa snažia o pokiaľ možno 
čo najvyššiu kvalitu výskumu“. Posky-
tuje aktuálny prehľad vedných oblas-
tí, uskutočňujúcich kvalitný výskum 
ako aj tých, ktoré sa potrebujú viac 
rozvinúť. Umožňuje identifikovať 
excelentnosť naprieč celým spektrom 
výskumnej činnosti ako aj novovzni-
kajúce výskumné oblasti a možnos-
ti ďalšieho rozvoja, a napokon porov-
nať austrálske výskumy na národnej 
aj medzinárodnej úrovni vo všetkých 
vedných disciplínach. (http://www.
arc.gov.au/era/default.htma). Hlav-
nými indikátormi ERA (s. 20) v r. 2010 
boli:

 indikátory kvality výskumu (úro-
veň publikácií v rámci klasifikácie 
publikačnej činnosti, citačné analý-
zy, oponentské posudky publikácií 
a správ z projektov);

 indikátory množstva (rozsah akti-
vít, výstupov a financovania výsku-
mov);

 indikátory aplikácie výskumu (pre-
pojenie na výrobnú sféru, aplikova-
teľnosť meraní);

 indikátory uznania (domáce aj zah-
raničné).
V prvej fáze hodnotenia v r. 2010 

ARC posúdila prostredníctvom 

prístupu ERA údaje o 330 000 
výskumných výstupoch od 55 000 
výskumníkov, zaradených v 8 skupi-
nách vedných odborov.

Publikačné fórum – jeden z význam-
ných nástrojov hodnotenia fínskych 
univerzít

Fínske univerzity po vzore Nórska 
a Dánska iniciovali snahu vytvoriť sys-
tém hodnotenia publikačných výstu-
pov na základe kvality, nie len kvan-
tity. Spočiatku sa fínske univerzity 
rozhodli testovať kvalitu svojich pub-
likácií cez holandský nástroj (tzv. Lei-
den Analysis), ktorého nevýhodou 
však bol obmedzený počet zadáva-
ných citovaných publikácií. Pre oblasť 
humanitných a sociálnych vied a men-
ších fakúlt sa táto analýza ukázala ako 
nereliabilná, preto sa Fínsko rozhodlo 
pre vlastnú verziu Publikačného fóra 
(Julkaisufoorumi).

Požiadavku zahrnúť do evalvácie 
aj kvalitu publikácií predniesla Rada 
univerzitných rektorov (UNIFI), kto-
rá pre tento účel zriadila pracovnú 
skupinu (2009). Ako vyplýva zo správy 
k projektu (Auranen, Pölönen, 2012, 
s. 1- 3), UNIFI zdôvodnila túto požia-
davku nasledovne: Na rozdiel od prí-
rodných vied a medicíny, ktoré sú 
dobre pokryté citačnými databázami, 
a teda je k dispozícii komplexný obraz 
ich výskumu, iné oblasti, napr. infor-
mačno-technologické odbory či soci-
álne a humanitné vedy, spadajú mimo 
rámec citačných databáz (týmto prob-
lémom sa zaoberali detailnejšie aj Pon-
tille, Torny, 2010). Pracovná skupina 
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UNIFI zistila, že pre tieto vedy sú 
citačné analýzy nedokonalým nástro-
jom hodnotenia ich výskumu. Záro-
veň navrhla projekt systému zlepšenia 
kvality hodnotenia vedeckých publi-
kácií, a to prostredníctvom Publikač-
ného fóra – klasifikačného systému 
pre vedecké časopisy, sériové publi-
kácie a vydavateľov. Mal sa stať indiká-
torom kvality publikácií a doplnkom 
univerzitného modelu financovania. 
Zároveň mal „zvýšiť informovanosť 
akademikov o kvalitných publikač-
ných kanáloch, a tým zvýšiť ich ambí-
ciu publikovať kvalitné štúdie.“

V roku 2010 UNIFI poverila zodpo-
vednosťou za vypracovanie Publikač-
ného fóra nezávislú organizáciu TSV 
– Tieteellisten seurain valtuuskunta 
(Federácia fínskych učených spoloč-
ností), pozostávajúca z členov univer-
zít a výskumných inštitúcií. TSV naj-
skôr vytvorila skupiny vied, pričom 
každej bol pridelený tzv. panel exper-
tov, ktorí mali hodnotiť kvalitu publi-
kačných kanálov v rámci daných vied. 
Riadiaci výbor TSV vybral zo zozna-
mov expertov delegovaných univer-
zitami a výskumnými inštitúciami 204 
expertov – členov panelov. Okrem 
požiadavky pokrytia celého rozsahu 
vedných odborov v paneloch ďalší-
mi kritériami výberu bolo aj proporč-
né zastúpenie žien, všetkých univerzít 
a ďalších inštitúcií ako aj regionálne 
pokrytie. Riadiaci výbor následne pri-
jal kritériá kvality vedeckých publiká-
cií, a to podľa vzoru Dánska a Nórska. 
Za vedeckú publikáciu sa mali pokla-
dať „tlačené a elektronické časopisy, 

pravidelné konferenčné zborníky, 
vedecké zborníky a monografie, vydá-
vané vydavateľstvom v sériách, zame-
rané na publikovanie výsledkov vedec-
kých výskumov. Hodnotení mali byť 
aj vydavatelia vedeckých publikácií – 
vedeckých príručiek alebo monogra-
fií, ktoré nie sú zahrnuté do edičných 
sérií (Auranen, Pölönen 2012, s. 6). 
K výstupom z databáz Web of Scien-
ce (WoS) a SCOPUS bola pripojená aj 
databáza národných (fínskych a švéd-
skych) publikácií s cieľom zachovať 
národné publikačné tradície.

Primárnym účelom Publikačné-
ho fóra vo Fínsku nie je hodnote-
nie individuálnych výskumníkov ani 
interdisciplinárne porovnávanie, ale 
hodnotenie celej publikačnej tvorby 
v rámci danej inštitúcie/jednej vedy. 
(Auranen, Pölönen 2012, s. 24). Sys-
tém je pozitívne hodnotený väčši-
nou výskumníkov, ktorí ho pokladajú 
za spravodlivejší systém, než len hod-
notenie na základe počtu publikácií/
citácií v databázach WoS či SCOPUS.

Základom Publikačného fóra je kva-
litatívna klasifikácia, tzv. julkaisuka-
navat – kanálov vedeckých publikácií 
vo všetkých vedách. Do nej vkladajú 
experti na základe zahraničných data-
báz ako aj požiadaviek domácich uni-
verzít konkrétne zoznamy všetkých 
publikačných kanálov, ktoré sú hod-
notené tromi stupňami: 1 = základný; 
2 = významný; 3 = najvýznamnejší.

Úroveň 1 tvoria najdôležitej-
šie domáce a zahraničné publikač-
né kanály. V prípade domácej pub-
likácie, ak väčšinu (2/3) edičnej rady 
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a autorov predstavujú zástupcovia tej 
istej organizácie, nemôže byť klasifi-
kovaná 1 ani 2. V prípade publikova-
nia sérií dizertačných prác, tieto nie sú 
klasifikované samostatne, ale celá dok-
torandská produkcia jednotlivých fín-
skych univerzít je pokladaná za jeden 
kanál úrovne 1.

Úroveň 2 zahŕňa významné medzi-
národné publikácie z rôznych ved-
ných disciplín, ktorých editormi, 
autormi a čitateľmi môžu byť oso-
by rôznych národností. Rovnako sem 
môžu patriť aj fínske a švédske publi-
kačné kanály, pokiaľ dokážu osloviť 
medzinárodné publikum odborníkov 
v daných disciplínach. Pre niektoré 
panely (napr. pre oblasť ekonómie, 
poľnohospodárstva, psychológie, teo-
lógie, edukačných vied, lingvistiky, 
umenia, histórie a ďalších humanit-
ných vied) bol neskôr vydaný dodatok, 
že za kanály úrovne 2 možno považo-
vať fínske alebo švédske časopisy, ak 
pokrývajú výskum v danej disciplíne 
a čo najširšie sa venujú špecifikám fín-
skej spoločnosti, kultúry a histórie.

V prvej fáze napĺňania Publikačné-
ho fóra bolo úlohou každého pane-
lu označiť za kanály úrovne 2 maxi-
málně 20 % vedeckých časopisov a sérií 
v danej vede (aj v prípade panelu 
pozostávajúceho z odborníkov z rôz-
nych vied). Čo sa týka vydavateľstiev, 
vybraných bolo 10% vydavateľov pub-
likujúcich publikácie na úrovni 2.

Neskôr boli na podnet niektorých 
panelov niektoré časopisy na úrovni 2 
preradené na úroveň 3. Ich počet mal 
tvoriť maximum 1% z počtu časopisov 

a sérií úrovne 1, neskôr bol tento 
počet zvýšený na 5 % z počtu časopi-
sov na úrovni 1 (čiže 25 % z časopisov 
kategórie 2).

Úroveň 3 obsahuje najvýznamnej-
šie vedecké časopisy a série v danej 
oblasti vied. Časopisy úrovne 3 sa líšia 
od časopisov úrovne 2 v nasledujúcich 
črtách:

 Všetky štúdie zverejňujú výskum 
na najvyššej úrovni v danej vednej 
oblasti, s veľkým vplyvom na daný 
sektor (čo možno merať napr. poč-
tom citácií).

 Systematický prístup, pokrývajú-
ci celú skúmanú oblasť, nielen dis-
kusia o užších špecifických témach.

 Medzinárodné zastúpenie v skupi-
ne autorov ajmedzinárodné čitateľ-
ské publikum.

 Redakčná rada pozostáva z najvýz-
namnejších vedcov v danej oblas-
ti, publikácie na tejto úrovni sú 
vysoko uznávané medzinárodnou 
komunitou vedcov v danej oblasti.
Prvé hodnotenie univerzít vo Fín-

sku prostredníctvom Publikačného 
fóra prebehlo v r. 2011. Ministerstvo 
školstva a kultúry začalo prideľovať 
financie na základe Publikačného fóra 
postupne od r. 2013, pričom v r. 2015 
sa údaje o činnosti univerzít obsiah-
nuté v Publikačnom fóre majú odra-
ziť v dotovaní už všetkých univerzít vo 
Fínsku.

Výstupy z takto nastavenej eval-
vácie už preukázali svoje pozitív-
ne stránky. Publikačné fórum posky-
tuje okamžitý prehľad hodnotených 
publikácií, predstavuje transparentný 
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a objektívny, verejnosti prístupný 
systém hodnotenia. Jeho informač-
no-technologické zabezpečenie zaru-
čuje jeho aktuálnosť a flexibilitu, 
umožňujúc pravidelnú revíziu a ino-
vovanie. Ide o demokratický nástroj, 
ktorý je výsledkom konsenzu všetkých 
vedných odborov. Zoznamy publiká-
cií a vydavateľov sú verejne dostup-
né na internete, čo umožňuje neustá-
lu kontrolu a korekciu, je vytvorený 
priestor pre otvorenú, úprimnú a kori-
gujúcu spätnú väzby jednotlivcami aj 
pracoviskami v prípade nesprávneho 
zaradenia publikácií.

Fínske univerzity, ich fakulty 
a výskumné centrá sú vďaka Publikač-
nému fóru lepšie vzájomne obozná-
mené so svojimi výskumami a viac spo-
lupracujú. Za prínos tohto nástroja 
pokladajú aj to, že uznáva objektívnu 
dôležitosť aj publikácií, významných 
pre fínsky kontext. Ďalšie pridaná hod-
nota spočíva vo vytvorení medziná-
rodnej databázy všetkých publikácií, 
ktorá umožňuje objektívnejšie kvanti-
tatívno-kvalitatívne hodnotenie každé-
ho pracoviska a následne ministerstvo 
školstva môže viac podnecovať zvyšo-
vanie kvality výskumu prerozdeľova-
ním financií na základe výstupov z tej-
to databázy.

Kritici Publikačného fóra sa vyjadru-
jú najmä k sprísneniu hodnotenia uni-
verzitných pracovísk. Niektorí z nich 
sa obávajú, že v budúcnosti týmto sys-
témom budú hodnotení jednotliví 
akademickí pracovníci. Kritici upozor-
ňujú aj na nebezpečenstvo mechanis-
tického použitia nástroja, napr. že 

kvalita samotnej publikácie sa nedá 
vždy posúdiť na základe kanálu, ktorý 
ju uverejnil (ak je kvalitná štúdia pub-
likovaná v nižšie hodnotenom period-
iku a i.).

Záver
Ako vidno z predchádzajúcich častí, 

v Európe existuje už dostatok overe-
ných skúseností, otvárajúcich priestor 
pre aplikáciu flexibilného a predsa 
objektívneho prístupu k hodnoteniu 
vedecko-publikačnej činnosti univer-
zít aj v našom regióne.

Hoci celkovým cieľom je vypraco-
vať a realizovať funkčný priebežne 
inovovateľný systém hodnotenia celej 
vedecko-publikačnej činnosti univer-
zít, nie je nevyhnutné začať s celoploš-
nou implementáciou. Možno začať 
dobrovoľnou spoluprácou niektorých 
partnerských inštitúcií, resp. v nie-
ktorých vedných oblastiach. V prvej 
fáze treba identifikovať zodpoved-
ných expertov na jednotlivých praco-
viskách a vytvoriť výbor, ktorý by tento 
proces riadil. Významnú úlohu v pro-
cese utvárania takýchto hodnotiacich 
nástrojov zohráva univerzitná knižni-
ca, preto treba zabezpečiť spoluprá-
cu s ňou a potenciálnu aplikáciu jej 
nástrojov. Možno tiež uvážene adap-
tovať už existujúce zahraničné rankin-
gové škály, napr. Publikačné fórum, 
a postupne do nich pridávať národné 
publikačné kanály.

Záujemcovia o problematiku Infor-
mačného fóra sa môžu tiež obrátiť 
na riešiteľský tím vyššie zmieneného 
projektu v Banskej Bystrici, najmäna 
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fínskeho experta S. Saariho, ktorý 
ponúka svoju skúsenosti aj iným stre-
doeurópskym vysokoškolským a eval-
vačným inštitúciám.

Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Pedagogická fakulta Univerzity 
Mateja Bela
dana.hanesova@umb.sk

Seppo Saari
University of Tampere

Tento článok vznikol vďaka podpo-
re projektu Mobility – Podpora výsku-
mu, vedy a vzdelávania na Univerzite 
Mateja Bela (Aktivita 3) v rámci ope-
račného programu Vzdelávanie (kód 
ITMS: 26110230082), spolufinancova-
ného zo zdrojov Európskeho sociál-
neho fondu.
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