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NÁZEV VYSOKÉ ŠKOLY: Univerzita Palackého v Olomouci 

NÁZEV SKUPINY VYSOKÝCH ŠKOL: MULTIOBOROVÉ VYSOKÉ ŠKOLY 

 

SHRNUTÍ OBOROVÉHO HODNOCENÍ  
 

 
Jednotlivě po oborových skupinách FORD 
 
VŠ dosahuje významného počtu výsledků ve všech oborových skupinách. 
 
1. Natural Sciences      (a) 
Pro VŠ jsou významné především FORDy 1.06 Biological sciences (a), 1.04 Chemical 
sciences (a), 1.03 Physical sciences (a, za velké kolaborace také a), v menší míře 1.0. 
Mathematics (c/d), 1.05 Earth and related environ. sciences (a/b), 1.02 Computer 
and information sciences (a/b). 
                               
Za přírodní vědy navržena známka a. (Známka vychází z hlavních oborů, modulů M1 
i M2.) 
 
2. Engineering and Technology         (a) 
Pro VŠ jsou významné především FORDy 2.05 Materials eng. (AB), 2.07 Env. eng. (A), 
2.10 Nano (A) a 2.11 Other eng. (AB), v menší míře 2.04 Chemical eng. (A), 2.06 Medical 
eng. (C), 2.08 Env. biotech. (B) a 2.09 Ind. biotech. (B). 
 
Za technické obory navržena známka a.  
 
3. Medical and Health Sciences      (a-) 
Pro VŠ jsou významné především FORDy 3.2. Clinical medicine a 3.1. Basic medicine.  
V Modulu 1 bylo již hodnoceno kolem 50 výsledků, cca ze dvou třetin převažují lepší 
známky. Modul 1 hodnocen a - b. 
V Modulu 2 obor 3.2. Clinical medicine, který je po biologii nejrobustnějším oborem 
na univerzitě (cca 600 výsledků ve WoS), je na špičkové úrovni (nad úrovní ČR), významná 
produkce je i v oboru 3.1. Basic medicine, který je lehce pod úrovní ČR. V oboru 3.3. Health 
Science je instituce na úrovni ČR. Modul 2 hodnocen a. 
 
Za medicínské obory navržena známka a-.  
 
4. Agricultural and Veterinary Sciences      (a) 
V Modulu 1 nelze hodnotit pro malý počet výsledků. V Modulu 2 jsou pro VŠ významné 
především FORDy 4.1. Agriculture, Forestry and Fisheries (2% výsledků) a s menším 
podílem pak 4.5. Other Agricultural Sciences (0,8 % výsledků) a 4.3. Veterinary Science 
(0,3% výsledků). Ve všech Fordech dosahuje univerzita nadprůměrných výsledků, Modul 2 
hodnocen a. 
 
Za zemědělské obory navržena známka a.  
 
 
 
 



 

5. Social sciences       (b) 
Pro VŠ jsou významné všechny FORDy kromě 5.8 Media. Nejlepších výsledků dosahují 
5.9 Other soci_sci (a/b), 5.1 Psychology (b), 5.5 Law (b). Další výsledky: 5.2 Economics 
(b/c), 5.7 Social geography (b/c), 5.3 Education (c), 5.4 Sociology (c/d) a 5.6 Political science 
(d).  V M1 je celkové hodnocení – bez rozlišení FORDů – (a/b). Nejlepší výsledek zde má 
5.4 Sociology (a/b).   
 
Za společenské vědy navržena známka    (b)  
Hodnocení (b) je ovlivněno především nízkým výkonem politologie, sociologie a education. 
Přitom jak sociologie, tak education mají akreditaci pro doktorský studijní program. 
 
6. Humanities and the Arts     (a) 
Pro hodnocenou VŠ je k dispozici dostatečně početný datový soubor pro FORD-y 
6.1 až 6.4. Ve všech vykazuje vynikající kvalitativní strukturu (výrazný trend „a“). 
 
Za humanitní vědy navržena známka a.  
 
 

 

AGREGOVANÉ HODNOCENÍ  
 

 
S ohledem na jednotlivá hodnocení za oborové skupiny byla podle typu vysoké školy 
a profilových oborů tripartitou navržena agregovaná známka A. 

 

 

SPECIFICKÉ KOMENTÁŘE PRO VYSOKOU ŠKOLU 
 

 
Silné stránky: 

 Excelentní kvalita výsledků v oboru 1.04 Chemical sciences na úrovní EU15.  

 Dobře rozvržené počty vybraných výsledků mezi přírodovědné obory, které mají 
ve všech hlavních oborech vysoké hodnocení.  

 
Slabé stránky:  

 Velmi málo výsledků v kvalitních časopisech v oboru 1.01 Mathematics, vybrané 
výsledky v tomto oboru rovněž hodnoceny relativně nízkými známkami. 

 

 


