
 

Zápis ze zasedání Komise pro vědu a výzkum PF UK ze dne 12.3.2015 

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

doc. Štefko 

Hosté:  Ing. Vaňková, Ing. Krabcová 

Program:  1) Diskuse k dotazníkům evaluace akademických pracovníků v oblasti vědy 

  2) Kritéria pro hodnocení závěrečných zpráv a návrhů projektů SVV 

  3) Různé 

   

 

Ad 1)  

� Prod. Tomášek v úvodu zdůraznil hlavní cíl zasedání, kterým je projednání tezí k systému 

evaluace akademických pracovníků v oblasti vědy. Pro tento účel členové komise 

s předstihem obdrželi výchozí materiál, ve kterém jsou zapracovány výsledky dotazníkového 

šetření ke způsobu evaluace ak. pracovníků na PF UK. Akce se zúčastnila všechna akademická 

pracoviště a probíhala od 2.12.2014, kdy byl vedoucím kateder zaslán Dotazník k evaluaci 

akademických pracovníků. Lhůta pro odevzdání v rámci kateder projednaných a vyplněných 

formulářů zpět na odd. vědy k vyhodnocení byla stanovena do 31.1.2015.   

� Prod. Tomášek shrnul výsledky dotazníkového šetření. Vyvrátil názor na předčasnost 

připravované evaluace v souvislosti s novelizací vysokoškolského zákona s odkazem na  

rektorátem paralelně připravované „Hodnocení vědecké práce na pracovištích UK.“ 

� Poté k výchozímu materiálu proběhla široká diskuze. Projednána výše podílu vědecké a tvůrčí 

činnosti na rozsahu pracovního úvazku s přihlédnutím ke kvalifikační úrovni, stanovení pořadí 

preferovaných druhů publikačních výstupů. V otázce odměn byl vysloven požadavek na jasná 

kritéria pro jejich rozdělování. Prod. Tomášek upozornil, že kromě kvantitativního ukazatele 

v podobě bodů plynoucích z RIV je podporována rovněž kvalita např. prostřednictvím 

Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK. Důležitá je rovněž motivace cizojazyčné 

produkce. Vyvstala potřeba blíže specifikovat malusy. 

� Po zapracování připomínek jednotlivých členů bude tento materiál předložen k projednání 

KD a následně  k rozpravě na zasedání VR dne 11.6.2015. 

� Projednán požadavek na zpracování přehledu publikační činnosti jednotlivých akademických 

pracovníků za období 5 let. Členové Komise obdrželi návrh tabulky, která bude po poradě 

s dr. Čumplem upravena v souladu s připomínkami a předložena komisi k dalšímu projednání. 

Ad 2)  

� Prod. Tomášek informoval o potřebných změnách v systému hodnocení projektů SVV.  

Návrhy projektů, které budou předloženy do příštího kola na rok 2016,  budou před jeho 

předložením projednány v Komisi pro vědu a výzkum. Analogicky se postup týká také 

závěrečných zpráv projektů SVV. V této souvislosti obdrželi členové návrh kritérií pro 

hodnocení závěrečných zpráv a návrhů nových projektů. 



� Doc. Kysela  vyslovil návrh na zveřejňování závěrečných zpráv projektů SVV.  Zda je možné 

tak učinit a v jakém rozsahu projedná odd. vědy s RUK.  

Ad 3) 

� Prod. Tomášek přítomné  blíže seznámil s již zmiňovaným materiálem „Hodnocení vědecké 

práce na pracovištích UK,“ který na poradě proděkanů dne 16.2.2015 představil prorektor 

pro vědeckou činnost,  doc. Konvalinka. 

� Dále informoval o tzv. „vlajkových lodích“ neboli profilových oborech výzkumu na UK, 

kterými se bude univerzita prezentovat v rámci ČR, ale i zahraničí. Ze 7 návrhů vědeckých 

programů osobností PF, které ve svém oboru dosáhly významných úspěchů, byly kolegiem 

rektora vybrány tyto 3 projekty: 

 Efektivnost ochrany spotřebitele v soukromém právu 

Garanti: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 

 Odškodňování v mezinárodním právu 

 Garant: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

 Právní systémy Dálného východu a evropské právo 

Garant: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 

 

Zapsala: Kateřina Dolejší 

Schválil: prod. Tomášek 

 


