
Zápis ze společného zasedání Komise pro vědu a výzkum a Ediční komise PF dne 1. 6. 2016 

Přítomni:     prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., Doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.,  
                    JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.,  
                    doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., doc. JUDr. Ph.D. Pavel Maršálek, Ph.D.,  
                    Mgr. Jan Šumbera, 
                    Bc. Kateřina Dolejší, Mgr. Naďa Svobodová, Ing. Jarmila Vaňková    
Omluveni:  JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.,  doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.,  
                    doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 
 
 
V úvodu společného zasedání přivítal prof. Michal Tomášek, předseda obou komisí, všechny přítomné 
a hned poté zahájil diskusi k jedinému bodu programu, předloženému Návrhu opatření děkana 
k využití systému OBD k evaluaci za vědeckou činnost na Právnické fakultě UK a Rámcovému 
návodu k práci v databázi publikační činnosti OBD. 
 
Na jejím počátku informoval prof. Tomášek o jednání kolegia rektora, které připouští možnost 
dedikace publikací dvěma zdrojům, a doporučil z projednávaného Návrhu opatření vypustit větu: 
„Vazba na financování musí být uvedena jen k jednomu zdroji a nesmí docházet ke střetu dedikací.“ 
Toto doporučení bylo po krátké diskusi všemi členy přijato s tím, že možnost dvojí dedikace bude 
poté, co bude známo přesné stanovisko rektorátu, vtělena do Rámcového návodu (metodiky). 
V diskusi zazněl rovněž návrh na zpřesnění termínů předkládání výpisů publikační činnosti pracovišť 
a autorů. Ke zbývajícím částem Návrhu opatření nebyly žádné připomínky (konečný Návrh opatření 
viz příloha). 
Přítomní členové komisí se také shodli na tom, že Rámcový návod, který klade důraz na průběžné 
vkládání a průběžnou kontrolu ze strany autorů, bude samostatným materiálem, nikoli součástí Návrhu 
opatření, a bude dán k dispozici všem pracovištím.  
 
V závěru prof. Tomášek ještě mimo program seznámil přítomné s výsledky soutěže vysoce kvalitních 
monografií s tím, že navrhne kolegiu děkana rozdělit získané finanční ocenění v poměru 65 % autoři, 
35 % fakulta. Dr. Dobřichovský informoval o jednání Ediční komise UK, kdy byla znovu diskutována 
otázka autorských práv v rámci projektu Open Access. PF byla pověřena připravit modelový případ. 
 
Zapsala:   Naďa Svobodová 
 
Schválil:  prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 
 

 

 

 

 


