
Vyjadrenie vedenia FBERG  k “Hodnoteniu...” ARRA 2013 

Aj v tomto roku sme v predstihu poslali na adresu ARRA CD-čko s úplnými údajmi o našej 
fakulte k hodnoteniu ARRA. Bolo to odoslané s doručenkami, pričom je príznačné, že výkonná 
riaditeľka ARRA prevzala doporučenú zásielku až o dva týždne.

V Správe ARRA 2013, ktorá bola zverejnená 27.11.2013, bola uvedená nasledujúca veta, ktorú 
citujeme v doslovnom znení aj s gramatickou chybou: 

“Negatívny pohyb bol zaznamenaný u Fakulty BERG TUKE, ktorá spadla 
z 8. na 11. miesto kvôli značného poklesu záujmu o štúdium.”

Za týmto tvrdením, ktoré znie vážne a exaktne, nasledovala tabuľka, ktorá tú “vážnosť” a 
“exaktnosť” uvádza na správnu mieru a kde v stĺpci “Vzdelávanie” boli uvedené jednoducho 
poradové čísla od 79 pod 101:

  
Samozrejme, je to nezmysel, a čísla v žltom stĺpci nie sú priemermi prvých piatich čísel. Po tom, 
čo sme na to okamžite upozornili autorov správy e-mailom zo dňa 28. novembra, bol súbor 
vymenený, ale ARRA to nikde neoznámila. Je to ďalšia ukážka pre ARRA typického 
diletantského prístupu k zverejňovaniu “výsledkov”. Je bežné, že zverejnené správy a prílohy 
k nim ARRA potichu nahrádza inými, opravenými súbormi. 
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Pokles jedných fakúlt a vzostup iných v “hodnoteniach” ARRA je spôsobovaný  v podstate tým, 
čo je typické pre agentúru ARRA – nevhodným výberom kritérií, každoročnými 
nepredpovedateľnými zmenami kritérií (ak sa menia kritériá, nie je možné hovoriť o vzostupe 
alebo poklese), nesprávnou interpretáciou a dokonca chybným spracovaním – autori správy 
ARRA majú evidentné problémy niekedy  aj so základným aritmetickým spracovaním svojich 
vlastných údajov, robia hrubé chyby vo zverejnených údajoch. Pripomienky k tomu sme dávali 
už v roku 2008, kedy sme zverejnili podrobný  rozbor hrubých chýb v správe ARRA (http://
www.tuke.sk/podlubny/ARRA2008/).  Každý  rok naša fakulta posiela agentúre ARRA svoje 
verifikovateľné podklady, ale nikdy sme sa nedočkali od ARRA zaslania na našu adresu údajov, 
ktoré ARRA o našej fakulte vraj zozbierala. Hodnotenie ARRA nie je transparentné, nakoľko 
ARRA nezverejňuje konkrétne počty učiteľov, študentov, publikácií, citácií, získaných grantov, 
ale iba sa skrýva za neoveriteľné percentá. 

Podľa ARRA najlepšia fakulta je tá, ktorá má iba jedného študenta v 1. a v 2. stupni

Ako príklad úplne nesprávneho prístupu agentúry ARRA k stanoveniu kritérií slúži skupina 
kritérií “Vzdelávanie”. Podľa kritérií ARRA (SV1 a SV2) je najlepšia tá fakulta, ktorá má 
najmenší počet študentov, teda úplne optimálne je mať iba jedného študenta! Každému je hneď 
jasné, že toto je úplný nezmysel.  

ARRA ignoruje pomer prijatých študentov k počtu podaných prihlášok na štúdium

Podobne je to aj s “Atraktivitou štúdia”, kde ARRA ignoruje pomer počtu prijatých študentov 
k počtu podaných prihlášok – ale práve tento pomer hovorí o atraktívnosti danej fakulty a o 
skutočnom záujme o štúdium na nej. 

Poklesol síce počet prihlášok na bakalárske štúdium na FBERG (ako aj na väčšine  fakúlt 
skupiny TECH), ktorý  bol počas predchádzajúcich rokov najvyšší z fakúlt TUKE, ale aj 
v akademickom roku 2012/13 sme mali dostatočný počet  uchádzačov o štúdium na to, aby boli 
naplnené počty študentov primerané pre našu fakultu, t.j. vzhľadom k počtu učiteľov. V rámci 
TUKE sme v počte prihlášok na štúdium na technicky  orientovaných fakultách (teda okrem FU 
a EkF) boli na druhom mieste za fakultou FEI. Na akademický  rok 2013/2014 sme v počte 
prihlášok taktiež  na druhom mieste v rámci TUKE (https://mais.tuke.sk/dokumenty/cognos/
prihlasky_pocet-sk.pdf).   

Pomer počtu prihlásených na štúdium k “plánu”, čo je jedno z kritérií ARRA, je iba orientačný 
údaj, pretože naša fakulta ponúka na otvorenie väčšinu akreditovaných študijných programov, 
z ktorých sa potom v danom roku otvárajú tie, o ktoré je primeraný záujem. 

Pri hodnotení fakúlt podľa tohto kritéria odporúčame autorom ARRA zaoberať sa oveľa 
veľavravnejším ukazovateľom, a to absolútnymi hodnotami počtov prihlásených, aby  sa 
nestávalo, že najlepšie hodnotené sú tie fakulty, ktoré majú za posledné roky najväčší problém so 
skutočným poklesom záujmu o štúdium a kde sa počet prihlášok už blíži k počtu profesorov. 
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Práve tento pohľad je dôležitý  teraz, keď sa univerzity  v SR dostávajú do “demografickej jamy”, 
nakoľko klesá počet uchádzačov o VŠ štúdium v dôsledku nízkej pôrodnosti začiatkom 90-ch 
rokov. 

Podľa ARRA je dobré mať malý počet doktorandov, najlepšie každý rok iba jedného

Z kritérií ARRA vyplýva, že je dobré mať nielen malý  počet študentov (ideálne iba jedného), ale 
aj doktorandov (ideálne tiež jedného).  

Potom kritérium VV6 “Pomer počtu denných doktorandov k počtu denných študentov I. a II. 
stupňa” by bol rovný 100 %, čo by sa enormne prejavilo v celkovom hodnotení. 

Podobne kritériá VVb “Podiel celkovej vedeckej produkcie fakulty za tri roky na jedného 
študenta doktorandského štúdia” a VV4c “Podiel celkovej citovanosti vedeckej produkcie 
fakulty za tri roky na jedného študenta doktorandského štúdia” by boli maximálne v prípade iba 
jedného doktoranda. Navyše je jasné, že tieto dve kritériá sú úplne nezmyselné, lebo výsledok 
práce jednej skupiny ľudí (zamestnanci fakulty) sa delí počtom doktorandov, ktorí sa podieľajú 
možno na zanedbateľnom zlomku celkovej vedeckej produkcie fakulty. Ak chce niekto sledovať 
kvalitu doktorandského štúdia, mal by  sa zamerať na publikácie doktorandov a na citácie prác 
doktorandov. Vyzerá to tak, že ARRA nie je schopná sledovať priamo práce doktorandov 
a citácie ich prác. 

Netransparentné podklady ARRA vedú k nesprávnym výsledkom v ich “hodnoteniach”

Keďže ARRA nikdy nezverejňuje “zozbierané” podklady a iba sa vyhovára na to, že používa 
verejne dostupné dáta, nie je možné považovať  “hodnotenia” ARRA za korektné. 

Pozrieme sa, napríklad, na kritérium VV1, t.j. na priemerný  počet publikácií vo Web of Science 
na tvorivého pracovníka (táto databáza je verejne dostupná pre zamestnancov slovenských VŠ). 
Za desať rokov 2003-2012 mali pracovníci FBERG celkovo 396 publikácií, čo pri prepočítanom 
počte tvorivých pracovníkov rovnom 143.8 znamená 2.75 publikácií na tvorivého pracovníka 
(http://fbergvav.blogspot.sk/2013/10/publikacie-pracovnikov-fberg-za-roky.html).   V prílohe k 
svojej správe ARRA však na str. 13 uvádza hodnotu 2.1. Najvyšší ukazovateľ tu má FCHPT 
STU, a to 6.3.  Namiesto nesprávneho počtu bodov 33 mala dostať FBERG v tomto kritériu 44 
bodov. Už aj tento výrazný rozdiel by sa viditeľne prejavil v celkovom hodnotení výskumu.  

Pozrieme sa ďalej na kritérium VV2, čo je priemerný  počet citácií vo Web of Science v prepočte 
na tvorivého pracovníka. Iba vyššie uvedených 396 prác bolo podľa Web of Science citovaných 
1206-krát (http://fbergvav.blogspot.sk/2013/10/publikacie-pracovnikov-fberg-za-roky.html, 
posledný stĺpec), čo znamená v priemere 8.39 citácií vo Web of Science na tvorivého pracovníka 
oproti číslu 5.41, ktoré uviedla ARRA na str. 14 prílohy k svojej sprave.  Tento rozdiel by 
znamenal nie 11 bodov, ale 15 kritérium VV2. 

Z uvedeného vidieť, že ARRA nevie nájsť vo Web of Science práce pracovníkov FBERG, a 
zrejme ani práce pracovníkov iných fakúlt  a škôl. Napriek tomu odmieta nami dodávané 
podklady...   
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V časti sledovania citovanosti má ARRA zvlášť veľké nedostatky. Iba práce prof. RNDr. Igora 
Podlubného, DrSc., boli v rokoch 2003-2012 citované 3961-krát.

  

Ak použijeme iba citácie prof. Podlubného a žiadne iné (pričom na FBERG posobia aj ďalší 
vysoko citovaní vedci), potom priemerný  počet  citácií vo Web of Science na tvorivého 
pracovníka FBERG by mal byť 27.55, čo by znamenalo hodnotu kritéria VV2 rovnú 51 bodom – 
oproti nesprávnym 11 bodom, ktoré nám podľa všetkého pridelila ARRA, je to obrovský rozdiel.  

Je jasné, že predísť podobným problémom je jednoduché – stačí, aby hodnotené fakulty dodávali 
podklady, ktoré by hodnotiteľ verifikoval. ARRA tento prístup odmieta napriek tomu, že každý 
rok FBERG posiela na adresu ARRA kompletné podklady v elektronickej forme na CD. 

Zakladať činnosť fakulty na výsledkoch “Hodnotení ARRA” nie je správne

Fakulta BERG nemá snahu prispôsobovať svoju činnosť “hodnoteniam” ARRA, ktoré podľa 
nášho názoru sú netransparentné a sú založené na viacerých nesprávnych kritériách. Keby sme sa 
chceli dostať v tomto “rebríčku” vyššie, stačilo by zmenšiť počet otváraných študijných 
programov, znížiť plánované počty  študentov na tieto (otvárané) študijné programy a takto znížiť 
celkový  “plánovaný” počet študentov. Následkom takéhoto umelého a účelového kroku by nám 
síce významne stúpol počet bodov v prvých dvoch ukazovateľoch: „Vzdelávanie“ a „Atraktivita 
štúdia“, ale za cenu nižšieho počtu prijatých a zapísaných študentov. Takéto umelé zvyšovanie 
bodov v hodnotení, ktoré je založené na netransparentných údajoch, nepremyslených kritériách,  
a dokonca aj na chybných výpočtoch, samozrejme nemôže byť cieľom FBERG. 

Skutočným cieľom FBERG je poskytovať kvalitné vzdelávanie a vychovávať úspešných 
študentov. Na Slovensku nie je žiadna iná fakulta okrem FBERG, na ktorej za posledných 
5 rokov získali v rôznych rokoch ocenenie “Študentská osobnosť roka v SR” štyria študenti. 
Tieto a mnohé iné úspechy našich študentov sú možné aj vďaka postupnému zvyšovaniu úrovne 
vedecko-výskumnej činnosti, čo sa tiež  prejavuje vo viacerých oceneniach zamestnancov fakulty 
(http://fbergvav.blogspot.sk/search/label/ocenenie), v postupnom zvyšovaní grantovej úspešnosti 
a v množstve výskumných projektov pre priemysel – čo je, mimochodom, dôležitý  ukazovateľ 
prenosu vedeckých poznatkov do praxe, ktorý ARRA roky vytrvalo ignoruje. 
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