Nová metodika hodnocení výsledků VaV
Metodika hodnocení pro rok 2013 zatím ještě nebyla oficiálně schválena, její návrh
však již na veřejnost pronikl a není důvod se domnívat, že schválena v navržené podobě
nebude, takže můžeme začít přemýšlet, co nám, filosofům, případně ostatním
humanitním vědcům, přinese. Změny nejsou zanedbatelné:
Snížení významu národních časopisů. První podstatnou změnou je změna
bodového ohodnocení časopisů, které jsou v tzv. "Seznamu recenzovaných
neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice" z deseti na čtyři body. Zdá
se mi, že jde o krok správným směrem. (Kdo o tom pochybuje, může se podívat na
stránky některých 'odborných' časopisů z tohoto seznamu, například Maso nebo Světlo.)
Celý tento seznam bude navíc rekonstruován.
Započtení impakt faktorů počítaných společností Elsevier. To je z hlediska
humanitních věd skutečně revoluční změna, protože tyto impakt faktory jsou, na rozdíl
od impakt faktorů počítaných firmou Thomson ISI, počítány i pro časopisy humanitních
oborů. Takže jestliže dosud mohl filosof za článek v prestižním mezinárodním časopise
dosáhnout nanejvýše na 30 bodů (pokud je příslušný časopis v databázi ERIH v
kategorii INT1, nyní to může být, aspoň teoreticky až 305 bodů. Z dostupných dat jsem
se pokusil zrekonstruovat bodová ohodnocení filosofických časopisů, které v
eslevierovské databázi SCOPUS jsou a vybrané uvádím v následující tabulce (nejsem si
ovšem jist, jestli jsem použil ta docela správná data, takže bez záruky):
Pořadí Název časopisu
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The Philosophical Review
Ethics in Science and Environmental Politics
The Journal of Philosophy
Philosophical Quarterly
Mind
Nôus
Ethics
Philosophy and Phenomenological Research
Analysis
Logic Journal of the IGPL
Philosophical Studies
Australasian Journal of Philosophy
Journal of Philosophical Logic
Erkenntnis
Dialectica
Journal of Consciousness Studies
European Journal of Philosophy

Bodové
ohodnocení
282
262
245
230
216
204
193
184
175
167
159
153
146
126
106
97,3
83
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32
33
48
49
53
60
70
74
78
109
146
150
167
205

…

113

Philosophia
Asian Philosophy
Proceedings of the Aristotelean Society
Inquiry
Continental Philosophy Review
Deutsche Zeitschrift fur Philosophie
Organon F
Archiv fur Geschichte der Philosophie
Oxford Studies in Ancient Philosophy
Kant-Studien
Hegel-Studien
Acta Comeniana
Estetika : The Central European Journal of Aesthetics
Grazer Philosophische Studien

81
79
57,8
56,7
52,8
47,1
40,6
38,4
36,4
25,4
17,8
17,2
15
11,2

Třetím podstatným rozdílem, který má ovšem začít platit až v roce 2014, je
bodování knih, které už nebude paušálně 40 bodů, ale má se pohybovat mezi 4 a 120
body.
Zdá se mi, že všechny tyto kroky jdou správným směrem; a že poněkud snižují do
nebe volající diskriminaci humanitních věd, kterou se vyznačovaly předchozí metodiky.
Bude-li impakt faktor firmy Elsevier fungovat jen trochu rozumně, skončí diskriminace
daná tím, že článek v sebeprestižnějším mezinárodním časopise mohl filosof dostat
maximálně 30 bodů (oproti násobnému počtu bodů u přírodovědců). Navíc se zlepší
současná absurdní situace, kdy je pro filosofa mnohem výhodnější publikovat v
bezvýznamných lokálních periodicích, než se snažit proniknout do prestižních
mezinárodních časopisů. Trochu problematičtější to bude stále s knihami. Jedna věc je,
že o bodech za ně se bude stále rozhodovat komisně, což samozřejmě otevírá prostor
různým manipulacím (ale tohle nechci vyčítat autorům metodiky, protože jsem si
vědom toho, že lépe to asi v současné době udělat nejde). Problematičtější je, že autor
může za knihu dostat stále maximálně čtvrtinu bodů, která je za článek v časopise
Nature. Takže když autor vydá čtyři obsáhlé monogarafie v těch neprestižnějších
mezinárodních nakladatelství (a to je, zdá se mi, velmi ambiciózní program na celý
život), nevyrovnal by se přírodovědci, který by měl dvoustránkový článek v Nature.
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