
Zápis ze zasedání Komise pro vědu a výzkum PF UK ze dne 12.10.2015 

Přítomni: prod. Tomášek,  doc. Bažantová, doc. Gřivna, doc. Kysela, doc. Stejskal, Ing. Vaňková, 

Ing. Krabcová, K. Dolejší 

Omluveni: dr. Antoš, doc. Štefko 

Program:  1) Způsob hodnocení projektů SVV 

  2) Evaluace akademických pracovníků v oblasti vědy 

  3) Zapojení PF UK do festivalu Týden vědy a techniky AV ČR 

  4) Různé 

 

Ad 1) 

• Prof. Tomášek krátce shrnul jednotlivé etapy vývoje nové metodiky a způsobu hodnocení 

projektů SVV. Informoval o projednání a schválení materiálu Vědeckou radou PF UK dne 

11.6.2015, kde byla v souvislosti se záměrem zveřejňovat projekty a závěrečné zprávy 

diskutována otázka ochrany osobních údajů. 

• Upozornil na současné nedostatky v oblasti předkládání návrhů vědeckých projektů, sice 

zapojování studentů doktorského studia a nutnost diferenciace dle akademických hodností. 

Diskutován požadavek RUK slučovat projekty SVV, se kterým Komise plně neztotožňuje.                

Pro informaci rozdán celkový přehled přidělených prostředků a předkládaných projektů SVV 

na RUK v roce 2014. Prof. Tomášek informoval, že v dohledné době počet a finanční objem 

projektů projedná s prof. Volfem, předsedou GR UK. 

• Komise se usnesla na následujícím postupu při předkládání návrhů projektů do soutěže SVV: 

1) Navrhovatelé budou vyzváni, aby pro potřeby posouzení návrhů Komisi předložili                     

co možná nejdetailnější deklaraci záměru 

2) Před projednáním na KD se uskuteční mimořádné zasedání Komise a pozvaných  

navrhovatelů, kde budou jednotlivé projekty prezentovány 

3) Komise posoudí, zda jsou navrhované projekty vypracované v souladu s kritérii 

schválenými KD a vydá pro KD doporučení.  

Z kritérií byla vyzdvižena účast doktorandů, mezioborovost a nutnost individuálně posuzovat 

mezinárodní rozměr projektů, jednak s ohledem na zkoumanou problematiku a                              

při navazování spolupráce s novými pracovišti zohlednit časovou náročnost. Na doporučení 

doc. Kysely bude při posuzování návrhů rovněž přihlíženo k hodnocení závěrečných zpráv, 

zejména k naplňování stanovených cílů.  

•  Projednán harmonogram pro nastávající kolo soutěže SVV s tím, že termíny budou 

upřesněny dle oficiálního vyhlášení RUK.  Při té příležitosti jako vodítko obdrželi přítomní 

přehled termínů kola předcházejícího. Vyhlášení 7. kola pro rok 2016 se předpokládá                    

16. 11. 2015 s lhůtou pro předložení návrhů na RUK do 30.1.2016. K projednání KD budou 

pro vyhlášení navrženy následující interní termíny – do 7.12.2015 pro  deklaraci záměrů, 

následně se 14.12.2015 uskuteční mimořádné zasedání Komise  za přítomnosti navrhovatelů 

a v lednu 2016 projednání návrhů projektů KD. Komise doporučuje při zveřejňování 

harmonogramu, také upozornit na nová pravidla k průběhu interního hodnocení 

předkládaných návrhů. 

 



Ad 2) 

• Prof. Tomášek informoval o schválení evaluační tabulky za vědeckou činnost VR dne 

11.6.2015. 

• Pro zajištění statistických výstupů byla navázána spolupráce s univerzitním správcem systému 

OBD Mgr. Popelkou. Výsledkem konzultací odd. vědy PF a Mgr. Popelky je předložený 

přehled publikačních aktivit pracovníků PF UK vykázaných za období 2010-2014. Jedná se                

o excelovský dokument, který umožňuje se získanými daty dále pracovat, např. třídit dle 

různých kritérií atd. Zaznělo důležité upozornění, že v předložené tabulce jsou zaznamenány 

RIVové body  pouze za léta 2010-2012. Rok 2013 a 2014 ještě nebyl vyhodnocen. 

• Struktura tabulky musela být mírně přizpůsobena možnostem statistických výstupů systému 

OBD, což nikterak neovlivňuje vypovídací schopnost dokumentu. Drobných změn doznala 

nomenklatura, kdy do kategorie „časopisecké články“ byly nakonec zahrnuty také recenze. 

Prof. Tomášek při té příležitosti upozornil, že i recenze musí vykazovat jistou vědeckou 

hodnotu.  

• Problém nastal u vykazování cizojazyčných domácích a zahraničních výstupů, kdy země 

původu dokumentu je povinným údajem pouze pro seriály.  

• Tabulka rovněž odhalila nedostatky v evidenci výstupů jednotlivých autorů ve vztahu 

k pracovišti, kdy tentýž autor vykazuje výsledky např. v rámci celé PF, katedry, KD či VR. 

V současné chvíli problém odstraněn použitím osobního čísla, které je pro každého 

zaměstnance jedinečné. V případě, že zaměstnanec nevykáže v rámci systému OBD žádné 

publikační aktivity nebude samozřejmě ve statistickém přehledu figurovat. 

• Pochybnosti s vykazovanými hodnotami je možné prověřit přímo v systému OBD, který je pro 

každého zaměstnance přístupný. 

• Prof. Tomášek informoval přítomné, že evaluační tabulka bude předána Evaluační komisi, 

která výsledky za vědeckou činnost vyhodnotí spolu s údaji za činnost pedagogickou a 

organizační. K získaným hodnotám bude mj. přihlíženo při stanovování osobních ohodnocení. 

V této souvislosti prof. Tomášek upozornil, že dle schválené metodiky hodnocení  

akademických pracovníků je nulová publikační činnost za poslední 3 roky nepřijatelná. 

 

Ad 3) 

• Prof. Tomášek informoval o zapojení Právnické fakulty do 15. ročníku vědeckého 

festivalu Týden vědy a techniky organizovaného AV ČR, který se uskuteční ve dnech                    

1.-15.11.2015.  Generálním partnerem se pro letošní rok stala Univerzita Karlova v Praze. 

• Na půdě PF se tak dne 3.11.2015 uskuteční přednáška prof. Dvořáka na téma                               

„K aktuálním otázkám občanského práva po rekodifikaci“ a 4.11.2015 přednese                      

prof. Tomášek příspěvek na téma „Proč se zajímat o právo Dálného východu?“ 

 

Zapsala: K. Dolejší 

Schválil: M. Tomášek 

 

 


