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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkana č. 1 

ze dne 1. února 2016 

 
Přítomni: T. Gec, M. Gregor, M. Hájek, E. Horníčková, L. Ježek, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, H. 
Kubátová, M. Kubát, R. Mácová, V. Mistrová, M. Potůček, P. Soukup, J. Štruncová, N. Švarcová, A. 
Tejkalová, T. Weiss, prorektor Konvalinka 
Omluveni: P. Jüptner, F. Láb 
 
Program jednání: 
1.    Sdělení děkana - přivítání účastníků a zahájení jednání  
2.    Informace proděkana pro vědu: 

a) Reforma vědní politiky UK s účinností od roku 2016 (příloha č. 1) 
b) Publikační standardy (PS) na FSV UK 
c) Vědecká rada FSV UK a úpravy jejího fungování od roku 2016 (děkan) 
d) Návrh principů vědní politiky FSV UK            

3.    Diskuse 
4.    Informace proděkana pro rozvoj - (příloha č. 2) 

a) Principy financování elektronických informačních zdrojů (EIZ) 
b) Principy financování přípravy projektů OP VVV 

5.    Různé 
 
1. Sdělení děkana: 
1a) Přivítal přítomné, sdělil, že dnes proběhne výběrové řízení na pozici tajemník fakulty.  
1b) Minulý týden zasedala komise pro výběr návrh motivu žezla a návrhu fakultního hesla, vítězné 

návrhy budou na základě požadavku pana rektora zaslány k jeho posouzení. 
1c) Informoval, že v březnu 2016 dojde k realizaci zateplení a rekonstrukce fasády budovy v Jinonicích. 

Termín není ideální, protože zasahuje do výuky. Dle sdělení rektorátní Správy budov a zařízení se 
ale jedná o jediný možný termín. 

 
2. Informace proděkana pro vědu doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D.: 
2a) Reforma vědní politiky UK byla schválena AS UK a VR UK. Informoval o jednotlivých programech 

uvedených v dokumentu „Návrh struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017“, který 
byl rozeslány jako podklad pro jednání: 

• Informoval o budoucnosti programu PRVOUK, který bude transformován do programu PROGRES. 
• Projekty UNCE budou pokračovat, budou vyhlášeny nové výzvy na nové projekty, dosavadní 

UNCE měly dobré výsledky hodnocení. 
• Nově vzniká projekt PRIMUS – financování mladých badatelů po Ph.D. s upřednostněním 

zahraniční spolupráce. 
• Nový projekt DONATIO – výjimečné osobnosti vědy vybrané zvláštní komisí na UK, budou 

disponovat samostatnými prostředky na výzkum, a to bez složité administrativy. 
Prorektor J. Konvalinka informoval o důvodech přijetí nové vědní politiky UK a přidal podrobnější 
informace ke stávajícím i nově vznikajícím projektům. 

2b) Publikační standardy 
• M. Kubát představil základní principy vědní politiky FSV UK a sdělil, že se jedná o vědní politiku 

ve smyslu vyjádření základních principů chování jak zaměstnanců, tak vedení fakulty a institutů 
FSV UK. Nejde o vědní politiku ve smyslu změny financování na fakultě. 
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• Základními principy: upřednostnění kvality před kvantitou; dodržování etických standardů 
vědecké (a publikační) činnosti; důraz na mezinárodní aktivity se současným respektováním 
významu společenské vědy pro rozvoj české kultury a vzdělanosti; dále důraz na prezentaci a 
popularizaci vědecké a publikační činnosti zaměstnanců. 

• Nástroje: nevyžadovat po zaměstnancích (v popisu práce) mechanicky počty publikací 
(grantových přihlášek, mobilit) za krátké období (typicky 1 rok) a hodnocení vědeckých 
publikačních aktivit zaměstnanců provádět v delších časových odstupech (typicky 3 roky) se 
zohledněním jejich kvality; odměňování publikací podle jejich kvality a ne počtu; vytvořením 
kvalitativních nástrojů pro posouzení kvality publikací (sporné případy může případně posoudit 
VR FSV UK), instituty by neměly podporovat publikování vlastních zaměstnanců v časopisech 
vydávaných samotnými instituty a zamezit i publikování nejen v predátorských časopisech, ale 
také vydavatelstvích (např. Lambert Academic Publishing, Cambridge Scholars Publishing); při 
nominacích na ceny za vědecký a publikační výkon nominovat pouze kvalitní návrhy; neetické 
publikování by mělo být podnětem pro ukončení pracovního vztahu k FSV UK; vytvořit nástroje 
pro kontrolu publikací pro vkládání do OBD tak, aby se do databáze nedostaly predátorské 
publikace a publikace nesplňující příslušné standardy stanovené RVVI (sporné případy by 
posoudila VR FSV UK); zapojování se do mezinárodních zahraničních platforem a publikovat v 
zahraničí (se současným doceněním kvalitních  českých publikací); motivovat zaměstnance 
publikovat „mezinárodně“ (což neznamená automaticky publikovat jenom v angličtině, přestože 
angličtina převládá), ale současně dokáží ocenit i české publikace; mezinárodní publikování 
znamená publikování v mezinárodních časopisech a nakladatelstvích, nikoli anglické 
publikování v domácích časopisech; zavést jednotný způsob prezentace zaměstnanců na 
fakultních webových stránkách – krátký medailonek včetně oblastí jejich vědeckých zájmů a 
aktuální odkaz na jejich publikační činnost. 
Prorektor Konvalinka doplnil, že RUK připravuje publikační standardy platné pro celou UK. 

2c) Vědecká rada FSV UK jedná o návrhu úpravy jednacího řádu VR FSV UK umožňující hlasovat o 
vybraných otázkách formou per rollam. Důvodem je urychlení a zefektivnění zasedání schvalovacích 
procesů VR FSV UK; dále nově jsou na jednom zasedání VR FSV UK uskutečňována dvě habilitační 
řízení, čímž dojde ke zkrácení lhůty pro projednání. 

2d) Děkan informoval ve věci rozdělení RIVových bodů v rámci Hodnocení výsledků výzkumných 
organizací v roce 2014 (tj. po přepočtení bodů za roky 2009–2013), které bylo schváleno RVVI dne 
18. 12. 2015. Letos poprvé byly rozdělovány body ve všech třech pilířích, tj. včetně pilíře II 
(excelentní výsledky). Celkově (ve všech pilířích dohromady) byla fakulta ohodnocena počtem bodů 
ve výši 19 580,769. V pilíři II byla fakulta ohodnocena počtem bodů ve výši 1 875,571. Zde vstupuje 
do rozdělování prostředků nový prvek – v pilíři II byl totiž ohodnocen výstup pouze jeden. A tento 
jeden výstup s sebou nese ohodnocení v řádu 10 % všech výkonů fakulty za celkem 5 let. Případně 
jde o objem plně srovnatelný kupříkladu s celým publikačním výsledkem ISS nebo IKSŽ za 
sledovaná léta 2009–2013. Či ještě jinak – srovnatelný objem bodů by v pilíři I přineslo publikování 
kupříkladu zhruba 6 článků v Nature, či Science. 
Proto vedení fakulty rozhodlo, že body získané v pilíři II budou rozděleny následovně: institut 
původce dostane 25% RIVbodů v pilíři II přímo a zbytek bodů bude přerozdělen poměrně mezi 
všechny instituty fakulty dle výsledků v pilíři I. Členové rozšířeného kolegia děkana souhlasí, že pro 
rok 2016 bude akceptováno navržené řešení. 
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3) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
3a) Principy financování elektronických informačních zdrojů (EIZ) 

• Sdělil, že databáze v minulém roce byly hrazeny z projektu VaVpI, jelikož projekt VaVpI ke konci 
roku 2015 skončil, je nutné nastavit systémové řešení financování elektronických informačních 
zdrojů.  Používání databází je důležité pro vědecké činnosti. 

• Představil návrh principu financování požívání databází na FSV UK, fakulta by hradila 50 % a 
zbylých 50% by bylo placeno z rozpočtů institutů, kromě databáze SAGE, která bude 
financována fakultou (z centrálního rozpočtu fakulta).  
Rozdělení spolufinancování mezi instituty FSV UK by bylo dáno poměrem mezi počty přístupů k 
dané databázi v předchozím roce. 

• Při nákupu nové databáze platí v prvním roce jejího používání 50 % nákladů institut, který 
nákup navrhl. Je-li navrhovatelů více, dělí se mezi ně náklady v poměru, na němž se dohodnou, 
případně rovným dílem. V druhém a každém dalším roce využívání databáze platí ustanovení 
bodu 2. 
Statistika byla vytvořena z EZ PROXI – děleno podle přístupů na úrovni institutů. 

3b) Principy financování přípravy projektů OP VVV 
• Vysvětlil přístup financování k projektu OP VVV (nejedná se o systém podpory výzkumu), 

informoval o rozdělení projektu na dvě části, a to na fakultní projekty a projekty excelentního 
výzkumu, které budou připravovány na úrovni institutu FSV UK. Navrhl, že by fakulta v případě 
přípravy neúspěšného projektu OP VVV na úrovni institutů FSV UK uhradila polovinu nákladů 
(jedná se o náklady vymezené pro práci příslušných zaměstnanců děkanátu a náklady na firmu 
zajišťující projektovou podporu). 

• Objem prostředků je nutné rozpočtovat každý rok. Fakulta připravuje „menu“ projektové 
podpory pro potřeby fakulty a institutů FSV UK, není povinností ho využívat, aktuální 
harmonogram OP VVV přepošle e-mailem členům rozšířeného kolegia děkana. 
Nové nastavení principů financování je důsledek přepočítání rozpočtu a jeho rozdělení na 
instituty, děkanát, fakultu. 

Různé: 
1)  Děkan sdělil, že z jednání se zástupci odborové organizace vzešel požadavek předložit informace o 

vývoji mezd na jednotlivých institutech FSV UK, CESESu a děkanátu.  
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Končelík Jakub 


