
 

Zápis ze zasedání Komise pro vědu a výzkum PF UK ze dne 14.4.2015 

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

doc. Štefko, Ing. Vaňková, Ing. Krabcová 

Hosté:  PhDr. Stanislav Čumpl 

Program:  1) Návrh formuláře pro vykazování publikační činnosti pro evaluaci akademických  

                                 pracovníků v oblasti vědy 

  2) Další postup strategie programů SVV 

  3) Různé 

   

Ad 1)  

� K připravovanému formuláři pro vykazování publikační činnosti pro evaluaci ak. pracovníků 

byl přizván dr. Čumpl, aby představil možnosti statistických výstupů z aplikace OBD – aplikace 

pro hlášení a správu publikačních aktivit. 

� Dr. Čumpl informoval, že v rámci systému OBD pro evidenci publikační činnosti je zřízen 

modul Základní statistika. Modul může být upraven podle potřeb jednotlivých fakult  a 

požadavky na jeho úpravy  je možné předat ještě v průběhu tohoto roku  (požadavky na 

zhotovitelskou firmu DERS budou předány prostřednictvím univerzitního správce). 

� Dále byl přítomným systém stručně představen. Na dotazy bylo uvedeno, že došlo k  

naimportování dat z původně využívaného systému ProCite a dále na provázanost se 

systémem RIV, což uživateli přímo poskytuje informaci o bodovém zisku. Při té příležitosti 

bylo upřesněno, že nejaktuálnější hodnoty o bodovém zisku jsou za rok 2012, pro rok 2013 

avizuje RVV dodat statistiku v červnu. 

� Každý člen Komise obdržel svůj přehled publikační činnosti jako export z modulu Základní 

statistika. 

� V rámci diskuze nad aktuálními možnostmi OBD a požadavky na informační hodnotu 

statistických přehledů byly odhaleny následné nedostatky: nejsou odlišeny zahraniční a 

cizojazyčné výstupy, v rámci katedry nejsou individualizované hodnoty – rozklíčované na 

jednotlivé autory a jako zásadní nedostatek bylo zjištěno, že nenabízí celofakultní přehled 

jmenovitě podle autorů. 

� Dr. Antoš vystoupil s návrhem uspořádat požadované informace (všichni akademičtí 

pracovníci a doktorandi, cizojazyčná a zahraniční produkce, RIVový zisk atd.) pomocí excelu.  

� Závěr: dr. Antoš připraví svůj  návrh v písemné podobě - tabulku, která bude předložena 

k vyjádření členům Komise, následně k projednání v KD a poté  prostřednictvím dr. Čumpla 

bude předán požadavek na univerzitního správce k realizaci potřebných funkcionalit 

systému OBD. 

Ad 2)  

� S  řešiteli SVV proběhla e-mailová komunikace nad návrhem zveřejňovat závěrečné zprávy na 

webových stránkách PF UK. Vyvstala obava, zda zamýšlené zveřejnění dokumentů není 



v rozporu s ochranou osobních údajů.  V této souvislosti byl požádán o právní názor                        

dr. Morávek. 

� Po rozsáhlé diskusi došla komise k závěru umožnit náhled členům akademické obce PF UK 

do závěrečných zpráv za rok 2014 na odd. vědy při dodržení ochrany citlivých a osobních 

údajů. Závěrečné zprávy za rok 2015 budou zveřejněny na Intranetu s tím, že řešitelé 

budou o jejich zveřejnění předem informováni. 

�  Z diskuse s řešiteli SVV vzešel také podnět předávat si zkušenosti a řešit případné dotazy  

v rámci kolokvia stávajících a potencionálních řešitelů. Kolokvium bude zorganizováno 

začátkem zimního semestru. 

� Komise posoudila předložený návrh kritérií pro hodnocení nových a závěrečných zpráv a     

po zapracování připomínek bude tento návrh předložen na KD 23.4.2015. 

Ad 3) 

� Prof. Tomášek informoval o rezignaci JUDr. Zemánka na členství v odborné tematické 

pracovní skupině MŠMT pro společenskou výzvu 6 programu H2020 „Evropa v měnícím se 

světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti“. Vyzval členy k podání návrhů na novou 

nominaci do 21.4.2015, z důvodu projednání na KD.  

 

Zapsala: Kateřina Dolejší 

Schválil: prof. Tomášek 

 


