
 

Zápis ze zasedání Komise pro vědu a výzkum PF UK ze dne 29. 2. 2016 

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

doc. Stejskal,  
Ing. Vaňková, Mgr. Šumbera 

Omluvena: K. Dolejší 

Program:  1. Analýza evidence publikační činnosti dle OBD 
  2. Využití systému OBD ke sledování dedikací 
  3. Využití systému OBD k evaluaci a finančnímu hodnocení ak. pracovníků 
  4. Různé 
 
V úvodu prod. Tomášek poděkoval členům za jejich přístup při hodnocení návrhů nových 
projektů SVV na rok 2016 a informoval, že Grantová rada UK rozhodla o navýšení 
prostředků pro PF o 400 000,- Kč, které na svém zasedání schválilo kolegium rektora.  

Prod. Tomášek poté nastínil několik námětů pro jednání: 

Doplňování výsledků publikační činnosti (viz Opatření rektora č. 18/2012) 
 
- sběr dat musí probíhat průběžně po celý rok 
-  povinnost za pořízení záznamu o výsledku do systému OBD a zodpovědnost za 

úplnost a správnost údajů má autor výsledku  
- pořízený záznam o výsledku musí mít vždy vazbu na zdroj financování 
- na každém pracovišti (katedře, ústavu) by měl být ustanoven zpracovatel 

 
Práce se systémem OBD do budoucnosti 

- evaluační tabulky o vykazování publikační činnosti autorů fakulty za léta 2010 – 2014 
představují účinný nástroj pro hodnocení (evaluaci) vědeckých a akademických 
pracovníků fakulty 

 
- ve spolupráci s rektorátem hledat cesty zdokonalování systému,  zvýšení  jeho 

uživatelské přívětivosti a rozšíření a usnadnění možností širšího využití systému pro 
další statistické účely  

 
V následné diskusi zazněly zejména tyto podněty: 

 
- změnit současnou praxi, která umožňuje jednak dvojí vykazování publikačních výstupů 

z programů PRVOUK, ale také otázku odměňování -  pokud autor (člen programu 
PRVOUK) - vykazuje výsledky z projektů GAČR, UNCE, SVV, GAUK, dochází tak 
mnohdy ke střetu dedikací. 

- prosazovat pravidlo: jedno dílo k jedné dedikaci. 
 



 
- každý autor by mohl během roku (např. 1 x za půl roku) automaticky obdržet e-mailem 

výpis s aktuálním stavem jeho záznamů v OBD. Vedoucí pracovišť by mohli obdržet 
obdobný výpis se stavem záznamů celého jejich pracoviště.“  

- zohledňovat v odměňováních i konference 
- ve spolupráci s pracovišti IT zpřehlednit a zkvalitnit informační výstupy z OBD na 

webových stránkách PF 
Zpracovat rámcový uživatelský manuál pro práci v systému (vkládání) i pro využívání 
informačních možností systému (jeho veřejné i interní části) 

 
Ze závěrů zasedání Komise zpracuje proděkan prof. Tomášek „Věcný záměr opatření 
děkana“, který bude předložen na zasedání Akademického senátu PF UK. 

 

 
 
 
 
Zapsala: J. Vaňková 
Schválil: M. Tomášek 
 
 
 


