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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkana č. 2  

ze dne 9. října 2017 

 

Přítomni: E. Horníčková, T. Gec, M. Gregor, M. Hájek, T. Karásek, Z. Kasáková, M. Klejnová, J. Končelík, J. 
Krejčí, F. Láb, T. Nigrin, R. Mácová, V. Mistrová, N. Švarcová, A. Tejkalová  
Omluveni: M. Potůček, P. Soukup 
 

Sdělení děkana 
1) Informoval o programu RKD.  
2) Představil návrhy talárů, připomínky z institutů zasílat do příštího pondělí.  
3) Informoval o sjednocení systému vyplácení odměn napříč fakultou - odměny ředitelů institutů FSV 

UK budou vyplaceny z fondu provozních potřeb institutů FSV UK (příkazce operace a správce 
rozpočtu), odměny THP – část odměn financovaná ze vzdělávací činnosti by neměla přesáhnout za 
rok dvojnásobek měsíčního platu zaměstnance.  

 
doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 

1) Představil návrh na hodnocení vědy, který rozeslal jako podklad pro jednání RKD, po té bude 
návrh představen AS FSV UK a VR FSV UK. Text byl změn na základě znění metodiky  úřadu vlády, 
popisující základní moduly průběhu hodnocení. Předpokládá se, že metodika bude postupně 
nabíhat po dobu 3 let. Metodika uvádí některé finanční konsekvence.  

2) Navrhované hodnocení má za cíl zmapovat kvalitu vědeckých publikačních výstupů FSV UK ve 
srovnání s vědeckou produkcí v příslušných oborech ve vyspělých zemích. Jeho hlavním úkolem je 
zjistit míru excelence výzkumu na FSV UK, zjistit do jaké míry fakulta v tomto mezinárodním 
srovnání přináší výjimečné výsledky. Půjde o expertní hodnocení hodnotiteli s podporou 
bibliometriky. Kritériem tedy bude náhled hodnotitelů opřený o jejich orientaci v oboru a profesní 
zkušenost doplněný souběžně bibliometrickou analýzou vědecké produkce na FSV UK. Toto 
hodnocení je komplementární k Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení 
programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále Metodika 2017+). 

3) Hodnocení vědeckých výsledků je nezbytné i v souvislosti s nedávno přijatou novelou 
vysokoškolského zákona, protože evaluace vědy na vysokých školách se stala součástí vnitřního 
hodnocení jejich kvality a je provázána s novými pravidly akreditačního procesu. Tento záměr 
zároveň ale přichází v době, kdy je stávající systém hodnocení vědy nefunkční a jeho náhrada, 
zapojení Metodiky 2017+, bude postupně nabíhat. Navrhovaný postup hodnocení vědy na FSV UK 
umožní v předstihu vědecký výkon fakulty posoudit a kvantifikovat a případné problémy na 
jednotlivých součástech fakulty v tomto ohledu identifkovat a řešit ještě před plnohodnotným 
fungováním Metodiky 2017+. První generace hodnocení má sloužit k testování možností a 
nastavení parametrů, nemá tedy za cíl sloužit jako podklad pro rozvahu financování vědy na 
fakultě. Na základě zkušeností z první generace hodnocení a v souladu s metodikou hodnocení 
vědy UK a národní metodikou, především jejím modulem 1 a 2 by měl být spuštěn pravidelný 
cyklus hodnocení, který by již sledoval efektivitu vynakládaných prostředků a měl by mít 
rozpočtové konsekvence. 

4) Z bibliometrického rozboru vědeckých výstupů fakulty za léta 2010–2014 vyplývá, že produkce 
publikačních výstupů kvantitativně rostla. Tento výsledek ukazuje, že cesta nastoupená vedením 
fakulty v roce 2010 vede k požadovaným cílům. Současně ale platí, že máme pouze dílčí představu 
o tom, zda produkce rostla také po stránce kvalitativní. 

5) Navrhované řešení - návrh obsahuje způsob hodnocení vědy založený na principech otestovaných  
relativně úspěšně v případě hodnocení organizovaného v roce 2016 Rektorátem Univerzity  
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Karlovy;  skládá se tedy ze dvou částí: 
 peer-review nejlepších výsledků za jednotlivé instituty fakulty,  
 bibliometrické analýzy vědecké produkce. 

6) Návrh metodiky se snaží vyjádřit rozdílné nastavení charakteru výstupů v rámci jednotlivých 
oborů pěstovaných na fakultě, zároveň je ale v této souvislosti důležité i hledisko efektivity 
badatelské činnosti. Půjde tedy o souhrn institutem vybraných nejlepších publikací v počtu v 
průměru za každý přepočtený pracovní úvazek jeden výstup za pět let. Smyslem je získat 
srovnatelnou škálu vztažitelnou na průměrného zaměstnance - výběr bude zcela na vedení 
institutů a cílem bude vybrat to nejlepší z vědecké produkce celého institutu. Velmi 
pravděpodobně se tak ve výběru objeví výstupy pouze několika málo těch nejlepších vědců a 
většina zaměstnanců nebude zastoupena vůbec.  

7) Návrh obsahuje i ustavení pozice koordinátora, jehož úkolem bude nejen hodnocení připravit a 
organizačně řídit, ale také v komunikaci. Cílem je nastavit metodiku pro budoucí vedení fakulty a 
připravit hodnocení na úrovni institutů a fakulty. Připravit půdu pro případné změny financování, 
mít alternativní sytém, který může vstoupit do hodnocení vědy.  

8) Doc. Gregor navrhuje do hodnocení aktivně zaintegrovat VR FSV UK. Dr. Němcová Tejkalová se 
dotázala, zda nevyužít hodnocení firmou Technopolis – proděkan Krejčí sdělil, že toto hodnocení je 
bezesporu kvalitní, ale je také finančně velmi náročné, také jeho konečně vyhodnocení je 
k dispozici za poměrně dlouhou dobu.  

9) Dotaz k scientometrickému měření, zda je nutné provádět. Děkan odpověděl, že je nutné je dělat, 
protože nemáme obraz vědeckého výsledku fakulty jako celku. 

10) Z diskuze vyplynul návrh utvořit mezinárodní grémium (proděkan Krejčí sdělil, že na FF UK 
existuje koncepční grémium). 

11) Informoval o otevření aplikace GA UK.  
12) Seznam nepřijatých publikací z hodnocení 2016 – informace bude rozeslána emailem ředitelům 

institutů FSV UK pro případnou spolupráci.  
13) Bude připravena závěrečná verze textu k hodnocení vědy na základě připomínek z RKD, tento text 

bude předložen Vědecké radě FSV UK a Akademickému senátu FSV UK k posouzení a diskusi. 
 

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1)   Projekty OP VVV – projekt rekonstrukce a dobudování Jinonic ve výzvě 016. Shrnul vývoj projektu 

– projekt dostal 82 bodů v obnoveném hodnocení po žádosti o přezkum, vyřešen proces s odkupem 
pozemků, s Prahou uzavřeno memorandum od odkupu potřebných pozemků a vyjednána finální 
verze smlouvy, kterou schválilo zastupitelstvo a rada města, nyní musí schválit správní rada UK 
(momentálně v řešení znalecký posudek, v kupní smlouvě stanovena cena podle cenové mapy). 
Pravomocné povolení na rekonstrukční část jsme získali na 14. září, vyhlášeno územní řízení na 
novostavbu, proces jeho získání by měl být završen v prosinci t. r. S MŠMT probíhá jednání o 
sesouladění procesů stavebního řízení a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

2) FSV UK zapojena do výzvy 027 - mobilita výzkumných pracovníků. Každý institut FSV UK bude mít 
možnost přivést na 6 měsíců seniorského výzkumníka (CERGE po dohodě použije své prostředky na 
výjezd jednoho juniorního pracovníka), mobility musí být zahájeny do půl roku od schválení 
projektu (ideálně v září 2018), ředitelé institutů budou následně osloveni s podrobnější informací. 
Dále je FSV UK zapojena do výzvy 050 (náhradní financování výjezdů dobře hodnocených stáží v 
soutěži Marie Curie, které nicméně nezískaly financování - v řešení je jeden roční akademický 
výjezd).  

3) Aplikace na rezervaci konzultačních hodin – připravil V. Kraus z CIVT, doprogramován modul pro 
administraci sekretariátů institutů FSV UK, na stránkách fakulty bude uveden odkaz. 
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4) Informoval o programu rozvoje studijních prostředků (PRSP)- fakulty budou osloveny, aby zaslali 
požadavky na nákup vybavení (nábytek apod.), na fakultě připravuje CIVT a PTO. Požádal, aby 
instituty připravily požadavky na nákup zařízení, které musí být vysoutěženy. Ředitelka Tejkalová 
upozornila, že vybavení musí být pořízeno pro studijní účely.     

 
doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
1) Počátkem semestru byl spuštěn nový web FSV UK v ČJ a AJ verzi se vzhledem vycházejícím ze 

šablony UK, došlo ke sloučení extranetu a intranetu, v další kole budou na nový web převedeny 
instituty FSV UK, připravena bude šablona podle stávajících požadavků institutů FSV UK, pilotní 
bude IPS FSV UK. 
Představil strukturu webu, optimalizován pro vyhledavače, nový redakční systém se vzdáleným 
přístupem, ve kterém lze upravovat web ze všech počítačů, web je plně responzivní, funguje na 
mobilních zařízeních, s plnohodnotným vyhledáváním, je jednodušším rozcestníkem pro využití 
webu, splňuje všechny požadavky moderního webu. 
Karolinka bude administrována ve stejném režimu jako doposud. 

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium  
1) Poděkoval za přípravu podkladů pro institucionální akreditaci a za doplnění požadavků v oblasti 

vzdělávání v období května a června. Podklady z institutů FSV UK zpracovávají na odboru akreditací, 
schůzka na RUK (Kulatý stůl) proběhne 19. 10. 2017, apeluje na účasti zástupců institutů FSV UK. 
V dubnu 2018 bychom měli předložit akreditace bakalářské a magisterské, v červnu pro doktorské. 
Velká kooperace institutů, AS FSV UK a VR FSV UK pro přípravu.  

 
PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku 
1. V návaznosti na dopis ředitelů připravuje novelizaci opaření děkana Pravidla hospodaření a 

nakládání s grantovými prostředky – nastavení postupů při podávání zejména velkých grantů (nad 7. 
mil. Kč a mezinárodní granty koordinované fakultou). Hlavní ideou je, aby případná rizika a 
odpovědnosti jednotlivých aktérů byla řešena před podáním grantu, do konce roku by mělo být 
připravené opatření děkana, které sjednotí postup.  
Upozornila na změny v H2020 – úprava mezd v rámci projektů – vyjádření auditora k výši úvazku, 
pro lidi, kteří budou pracovat v H2020, dále stanovení výše mezd a odměn, které vychází z příručky 
TA ČR.  
V případě, že nebude dodržena výše úvazku (1,0 úvazek), musí být jasné, kdo ponese zodpovědnost.  

2. AS FSV UK předložen návrh na navýšení rozpočtu (navýšení 2,7 mil, Kč – peníze rozděleny podle 
stejného klíče jako příspěvek na vzdělávací činnost, AS FSV UK nestihl projednat na svém zasedání), 
prostředky na mzdy – vypořádání výuky jazyků na FF UK, tělocvik bude financován z fakultních 
prostředků.  

3. Principy rozdělování příspěvků a dotací na FSV UK – projedná AS FSV UK na příštím zasedání, 
Ekonomická komise AS FSV UK již projednala.  

4. Mgr. Horníčková – H2020 – stanovování bonusů – P. Hillerová sdělila, že pro vyplácení těchto 
bonusů je nutné, aby instituty měly písemně stanovená pravidla pro vyplácení odměn, dobře 
zpracované jsou např. na IES. Pokud nemají pravidla bez ohledu na zdroj financování, tak nelze 
bonusy z projektů H2020 vyplácet. 

 
Různé: 
Proděkanka Z. Kasáková informovala o celkovém počtu přihlášených zahraničních studentů (550 v 
rámci Erasmus, cizojazyčné programy).  
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Dále informovala o úpravě webových stránek u počtu přihlášek a počtu přijatých studentů v sekci 
cizojazyčných programů – rozšířené kolegium děkana s úpravou souhlasí.    
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Jakub Končelík 


