
 

Zápis ze zasedání Komise pro vědu a výzkum PF UK ze dne 29.10.2014 

Přítomni: prod. Tomášek,  dr. Antoš, doc. Gřivna, doc. Kysela, doc. Stejskal, doc. Štefko 

Omluveni: doc. Bažantová 

Hosté:  Ing. Vaňková, Ing. Krabcová 

Program:  1) Úvodní slovo 

  2) Koncepce činnosti komise – zásady, teze 

  3) Evaluace akademických pracovníků v oblasti vědy 

  4) Vyhlášení nového kola SVV 

  5) Festival studentské vědy 

  6) Spolupráce s Evropským centrem UK 

  7) Různé 

 

Ad 1)  

� Prod. Tomášek přivítal přítomné na prvním zasedání Komise pro vědu a výzkum.  Poděkoval  

za přijetí členství v tomto poradním orgánu, přiblížil náplň a cíle a popřál hodně úspěchů 

v činnosti. 

Ad 2)  

� Prod. Tomášek vysvětlil důvody k ustanovení  komise. Tento  poradní orgán děkana vznikl 

jednak v důsledku růstu nároků na vědeckou produkci, dále z  požadavků na zvyšování  podílu 

financování  vědy a výzkumu z prostředků účelových a institucionálních podpor a 

v neposlední řadě je cílem vzbudit zájem o čerpání ze zdrojů  EU. 

� Úlohou komise je spoluvytvářet koncepční materiály, zaujímat stanoviska vůči jiným 

institucím (RVVI, GA ČR, TA ČR apod.), podporovat internacionalizaci vědy na PF a 

v součinnosti s ostatními orgány fakulty posilovat vědecký potenciál, jak z hlediska 

kvantitativních, tak kvalitativních ukazatelů. Zejména ve spolupráci s ediční komisí hledat 

možnosti co nejefektivnějšího uplatnění  výstupů.  

Ad 3) 

� KD 2.9.2014 přikročilo k myšlence evaluace pracovníků . Jedním ze sledovaných segmentů 

bude také hodnocení vědeckých aktivit. V této souvislosti  je nutné, aby komise připravila 

teze, které budou nabídnuty k celofakultní diskuzi prostřednictvím webových stránek. Na 

základě těchto aktivit vzejde návrh připravovaného mechanismu hodnocení, který bude 

předložen KD. 

� Cílem připravovaného dokumentu musí být zvyšování produkce publikačních výstupů, 

zejména cizojazyčných a mezinárodních. V motivačním programu by měly být rovněž 

zohledněny výstupy dosud nezařazené v RIVu, ředitelství evropských projektů, účast na 

konferencích či jejich pořádání aj. vědecké aktivity. 



� Diskutována písemná podání doc. Bažantové a doc. Kysely. Po úpravách bude materiál doc. 

Kysely předložen k diskuzi na zasedání KD se členy rad PRVOUK (viz. příloha). 

Ad 4)   

� Ing. Vaňková informovala o vyhlášení 6. kola soutěže SVV pro rok 2015, které proběhne 

kolem 15.11.2014. Projednáno organizační zabezpečení účasti PF UK. Navrženy dva postupy. 

1) zachovat stávající systém: v zásadě 1 projekt na 1 pracoviště ale preferovat návrhy 

projektů spolupracujících pracovišť a návrhy projektů (konferencí) se zahraniční účastí 

2) nastavit následující pravidla :  Při vyhlášení 6. Kola soutěže stanovit předem kritéria pro 

předkládání projektů vybrat projekty v rámci fakultního (vnitřního) výběrového řízení 

(komise pro vědu a výzkum). 

Varianty prod. Tomášek předloží k dalšímu projednání v KD. 

Ad 5) 

� Festival studentské vědy by měl přiblížit možnosti zapojení  studentů do vědeckého života. 

Jednalo by se o představení poskytovatelů  a diskuze s řešiteli. Tato aktivita vzbudila u 

studentské kurie zájem, ze kterého vyplynula nabídka spolupodílet se na organizaci. 

Prod. Tomášek bude se zástupci studentů záležitost ještě projednávat, jednou z otázek mj. 

bude vhodné načasování.  S výsledky jednání komisi seznámí na dalším zasedání.  

Ad 6) 

� Ing. Krabcová přítomné krátce seznámila s Evropským centrem UK, založeným na jaře 2014 

prorektorkou pro evropskou problematiku prof. Rovnou.  Cílem centra je zprostředkovat 

řešitelům, zejména mladým začínajícím vědcům, zapojení do mezinárodních vědeckých sítí a 

poskytovat podporu ve všech fázích projektu. Fakulta služeb centra využila v souvislosti 

s přípravou projektu prof. Pauknerové a při té příležitosti Ing. Krabcová vyzdvihla 

profesionální a rychlý přístup. 

� Rovněž byly se zástupci centra projednány možnosti zapojení PF do  mezinárodních 

programů.  Pro efektivní pomoc vzešel z RUK požadavek na vytipování stěžejních témat, do 

kterých by se PF chtěla zapojit. Doc. Štefko při této příležitosti doporučil upřednostňovat 

osobní zkušenost před zapojením do neznámých týmů. Z těchto důvodů je nutné posilovat 

zahraniční spolupráci. 

� Dr. Antoš vznesl požadavek na seminář k možnosti čerpání z prostředků EU, který by 

Evropské centrum fakultě „ušilo na míru“. Prod. Tomášek připomněl již proběhlé akce a 

přítomné ujistil, že na ně bude určitě navázáno. 

Ad 7) 

� Ing. Vaňková informovala o Výzvě k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR 

s funkčním obdobím od 1. dubna 2015. Návrhy kandidátů je možné agentuře předkládat do 

5.12.2014. 

� Dále Ing. Vaňková informovala o projektu MŠMT, který by postupně nahradil Metodiku 

hodnocení výsledků výzkumných organizací. 

� Projednána otázka publikování v zahraničních  monografiích a jejich dostupnost v Národní 

knihovně  pro potřeby uplatnění v RIVu.  



� Prod. Tomášek zdůraznil podporu a potřebu publikovat cizojazyčné texty a v zahraničích 

monografiích. Podpora těchto aktivit byla projednána  rovněž v  ediční  komisi, koncepční 

návrh bude předložen 13.11. KD.  Jeho součástí je systém financování překladů a proof 

readingů  z grantových prostředků. Personálně se zatím bude vycházet z možností týmu dr. 

Chromé, výhledově dle potřeby formou outsourcingu nebo personálním posílením. 

� Dr. Antoš navrhl uspořádat pro mladé vědecké pracovníky kurz psaní odborného textu 

do anglosaských časopisů.  

� Dr. Antoš navrhl zintenzivnit publikace doktorských disertačních prací. Návrh předloží prod. 

Tomášek v OR pro doktorský studijní program. 

 

Zapsala: Kateřina Dolejší 

Schválil: prod. Tomášek 

 


