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Pri bližšom pohľade na Správu ARRA za rok 2008 a Prílohy k nej (http://www.arra.sk/) je možné usúdiť, že 
pri hodnotení vysokých škôl vychádza agentúra ARRA z podkladov Ministerstva školstva, hodnovernosť 
ktorých  sama  spochybňuje,  a  z  veľmi  nepresných  vlastných  podkladov;  žiadne  podklady  verejnosti 
nesprístupňuje;  nedodržiava  vlastnú  deklarovanú  metodiku  výpočtov;  robí  chyby vo  výpočtoch  výrazne 
vplývajúce  na  poradie  hodnotených  fakúlt,  ktoré  ARRA zverejňuje  so  svojimi  komentármi  ako  hlavný 
výsledok hodnotenia.  Je možné za týchto okolností brať Správu ARRA za rok 2008 vážne?

Samotný výpočet bodov nie je správny v žiadnej skupine fakúlt
Zdá sa, že ARRA predviedla neuveriteľný až šokujúci výkon: zo šiestich skupín fakúlt ani v jednom prípade 
už samotné výpočty nie sú správne, pričom sa vyskytujú viaceré hromadné chyby, ktoré výrazne skresľujú 
celkové počty bodov a následné umiestnenie fakúlt a univerzít. 

V skupine AGRO sú chyby pri výpočte bodov za indikátory SV3, SV7, VV2a, VV5 a VV8.
V skupine MED sú chyby pri výpočte bodov za indikátory VV1, VV2, VV3a, VV8 a VV10.
V skupine PRIR sú chyby pri výpočte bodov za indikátor VV8.
V skupine HUM sú chyby tiež pri výpočte bodov za indikátor VV8.
V skupine SPOL sú chyby pri výpočte bodov za indikátory SV3, VV1, VV5 a VV8, pričom výpočty 

v prípade indikátora VV2 nie je možné skontrolovať kvôli neuvedeniu v grafe piatich fakúlt. 
V skupine TECH  sú chyby pri výpočte bodov za indikátory SV2, VV6 a VV8. 

Podrobný rozbor chýb vo výpočtoch ARRA je dostupný na webovej stranke 
http://www.tuke.sk/podlubny/ARRA2008 .

Na  základe  týchto  chýb  by  ARRA mala  okamžite  odvolať  svoju  Správu  za  rok  2008  a  verejne  sa 
ospravedlniť všetkým dotknutým univerzitám a fakultám.

Hyperbolická interpolácia namiesto deklarovanej lineárnej
Okrem chýb vo výpočtoch je tu aj  problém s tým, čo ARRA deklaruje ako svoju metodiku.  Naposledy 
ARRA popísala postup, ktorý používa pri hodnotení, v Prílohe k Správe ARRA za rok 2007, kde sa na strane 
10  píše:  „Fakulta,  ktorá  dosiahla  v  určitom indikátore  najvyššiu  hodnotu,  má  priradených  100 bodov.  
Ostatným fakultám sa priradí počet bodov lineárnou interpoláciou, pričom nula bodov zodpovedá nulovej  
hodnote.“  Tento deklarovaný postup však ARRA porušuje  pri výpočte indikátorov SV1 („počet študentov 
na učiteľa“) a  SV2 („počet študentov na profesora alebo docenta“), kde za najlepší ukazovateľ považuje nie 
najvyššiu hodnotu, ale najnižšiu, a kde v skutočnosti bola použitá interpolácia s využitím rovnice hyperboly. 

Netransparentnosť číselných podkladov
Okrem  nesprávne  popísanej  metodiky  výpočtov  a  nesprávnych  výpočtov  ako  takých  je  tu  aj  vážnejší 
problém: celková netransparentnosť číselných podkladov. ARRA sa totiž veľmi dôsledne vyhýba uvedeniu 
akýchkoľvek kontrolných súčtov alebo absolútnych čísel a používa iba relatívne čísla (uvádza podiel A k B, 
ale neuvádza ani  A ani  B).  ARRA takto znemožňuje verejnosti  skontrolovať  správnosť  výpočtov a núti 
verejnosť slepo dôverovať, že podiel A k B je všade vypočítaný presne. Bohužiaľ, nie je to tak.  

Na Fakulte BERG máme v evidovaní publikačnej činnosti, grantov, pracovníkov a študentov poriadok, čo 
nám umožnilo skontrolovať údaje a výpočty ARRA vzťahujúce sa k našej fakulte. Mali sme totiž to, čo 
ARRA nezverejňuje: celkové počty, aj keď len pre našu fakultu. Dospeli sme k záveru, že ARRA výrazne 
podhodnotila výsledky práce fakulty vo väčšine ukazovateľov spojených s vedou a výskumom. Po odhalení 
týchto nezrovnalostí  sme okamžite  doručili  agentúre ARRA naše úplné podklady so žiadosťou o opravu 
hodnotenia  skupiny  TECH  vrátane  opravy  hromadnej  chyby  pri  výpočte  indikátora  VV6.  Dodali  sme 
zoznam publikácií pracovníkov fakulty s identifikačnými číslami týchto publikácií vo Web of Knowledge 
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(WoK), dodali sme aj počty citácií evidovaných vo WoK na tieto publikácie, dodali sme menný zoznam 
tvorivých pracovníkov s rozpisom podľa kategórií  (profesori,  docenti,  držitelia PhD, ostatní), dodali sme 
zoznam  grantov  s  evidenčnými  číslami,  názvami,  menami  zodpovedných  riešiteľov  a  s  uvedením 
pridelených  finančných  prostriedkov,  menný  zoznam  absolventov  PhD  štúdia,  a  tiež  počty  študentov 
v jednotlivých stupňoch štúdia a  údaje o  prijímacom konaní.  Verili  sme,  že ARRA privíta naše exaktné 
podklady  ako  aj  naše  upozornenie  na  chybu  vo  výpočte  indikátora  VV6  pre  skupinu  fakúlt  TECH. 
Výsledok? Po dvoch týždňoch každodenných urgencií sme dostali odpoveď s poďakovaním za poskytnuté 
dáta,  s  prísľubom  spresniť  metodiku  vyhľadávania  publikácií  a  citácií  vo  WoK  v  budúcom  roku,  a 
s odmietnutím zapracovať naše dáta do Správy ARRA za rok 2008. Pričom už minulý rok vedenie fakulty 
písomne  upozornilo  agentúru  ARRA  na  chyby  vo  viacerých  údajoch  vzťahujúcich  sa  k  fakulte 
v predchádzajúcej správe ARRA za rok 2007 a ponúklo spoluprácu pri príprave správnych podkladov za 
fakultu v roku 2008. 

V USA alebo vo Veľkej Británii by agentúra s podobným prístupom k výpočtom a dátam už pravdepodobne 
čelila žalobám za poškodzovanie dobrého mena fakúlt alebo univerzít. Preto hodnotenia US News and World 
Reports (USA,  http://www.usnews.com/sections/rankings/) a RAE (Veľká Británia,  http://www.rae.ac.uk/), 
na ktoré sa ARRA od svojej prvej správy odvoláva ako na svoje vzory, zvolili inú cestu: hodnotia univerzity 
na  základe  tých  dát,  ktoré  im  samotné  univerzity  na  účely  hodnotenia  dodávajú.  Samozrejme,  že  sa 
poskytnuté  dáta  verifikujú.  US  News  and  World  Reports  zbiera  údaje  priamo  z univerzít  s  využitím 
formulára Common Data Set. V roku 2008 dodalo podklady 91.4 %  z celkového počtu 1476 hodnotených 
univerzít; iba zvyšné údaje boli získané z iných zdrojov. Britské RAE vytvorilo webové rozhranie na zber 
údajov  z  univerzít,  cez  ktoré  bolo  pre  hodnotenie  RAE  2008  dodaných  2344  súborov  údajov  zo  159 
vysokých škôl. 

Treba poznamenať,  že sa  ARRA odvoláva aj  na  takzvaný  Frascati  Manual  vydaný  OECD v roku 2002 
(elektronická  verzia  je  dostupná  zdarma  na  http://www.oecdbookshop.org/),  z  ktorého  ARRA prevzala 
kategórie vedných odborov (Tabuľka 3.2 na strane 67).  Ale okrem tejto tabuľky obsahuje Frascati Manual aj 
časť 7.4 „Práca s respondentmi“, kde je jasne napísané, že sa dáta z jednotlivých inštitúcií zhromažďujú 
s využitím štandardných dotazníkov, za vyplnenie ktorých zodpovedajú na to určené osoby z inštitúcií, ktoré 
súhlasili s účasťou v prieskume.  

Agentúra ARRA sa zachovala úplne opačne ako tieto ňou deklarované vzory a odmietla použiť nami dodané 
detailne podklady na opravu bodového hodnotenia fakulty.  V Správe ARRA za rok 2008 na strane 6 je však 
napísané nasledujúce:  „V tomto roku sa vyskytli problémy s hodnovernosťou dát zbieraných Ministerstvom 
školstva Slovenskej republiky (ďalej len MŠ SR). Pri dodatočnej kontrole z iných zdrojov sa ukázalo, že nie  
všetky dáta získané MŠ SR boli zozbierané precízne a existujú rozdiely medzi skutočnosťou a údajmi MŠ  
SR.“ Vzniká  prirodzená  otázka:  ako  vôbec  mohla  ARRA  zverejniť  hodnotenie,  ak  pochybuje 
o hodnovernosti vstupných údajov? Nakoľko ďalej ARRA prisľúbila, že  „v prípade, že zistené nedostatky  
v údajoch MŠ SR zmenia poradie fakúlt, ARRA bude o zmenách informovať“, vzniká aj ďalšia otázka: prečo 
ARRA tak neurobila po dodaní našich podrobných podkladov? Prečo neopravila ani chyby vo výpočtoch, na 
ktoré sme ju upozornili?

Stojí to za tie peniaze?
Nediskreditujú takéto hodnotenia produkované ARRA samotnú v zásade správnu myšlienku nezávislého 
hodnotenia  úrovne  verejných  a  súkromných  vysokých  škôl?  Nevrhajú  tieň  na  sponzorov  ARRA a  na 
grantové agentúry, ktoré jej poskytli nemalú finančnú podporu?  Konkrétne, na hodnotenie vysokých škôl 
dostala ARRA v roku 2008 grant od Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) č. APVV-0384-07 
v sume 5,631 milióna korún, čo je skoro 187 tis. EUR (zdroj: http://www.apvv.sk/).  Predtým mala schválený 
grant z peňazí Európskeho sociálneho fondu č. JPD 3 2004/4-028 v sume 6,98 milióna korún, čo je viac ako 
231 tis. EUR (zdroj: http://www.rokovania.sk, 47. schôdza vlády SR, 6.6.2007, bod 9, príloha 6). Spolu je to 
viac ako 418 tis. EUR.  Stojí hodnotenie ARRA za tie peniaze?  
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