
Zápis z mimořádného zasedání senátu dne 23. února 2017 
 
Přítomni: H. Novotná, J. Češka, J. Kružík, J. Horský, J. Wohlmuth Markupová, M. Veselský, D. 
Wagner, M. Pibylová, M. Hanyš 

Omluveni: L. Císařovská, D. Moree, M. Pražáková Seligová, A. Petrnoušková 

Hosté: M. Pětová 

 
Důvodem ke svolání mimořádného zasedání akademického senátu byl požadavek rektorátu 
(doručený 15. 2.), aby fakulty odevzdaly do 2. března návrh na rozdělení prostředků na 
programy PROGRES schválený akademickým senátem a koordinátory jednotlivých programů. 
 
Předseda senátu zahájil jednání v 17:30 a navrhl jediný bod jednání: Návrh rozpisu prostředků 
na jednotlivé vědní programy PROGRES. 
 
Návrh byl schválen tichým souhlasem. 
 
Předseda vyzval děkanku Ing. arch. M. Pětovou, Ph.D. k představení návrhu. Děkanka 
zdůvodnila návrh rozdělení. Jako základ pro rozdělení prostředků mezi programy byly použity 
podíly RIVových bodů z loňského roku (Hodnocení 2014), neboť novější údaje nejsou známy a 
stejným způsobem prostředky nyní přiděluje MŠMT Univerzitě Karlově, která je takto hodlá 
rozdělit mezi jednotlivé fakulty. Fakultě byla přidělena první splátka dotace na vědu ve výši 14 
213 944 Kč. Konkrétní částky pro jednotlivé programy byly stanoveny s ohledem na 
procentuální podíl každého programu na celkovém bodovém výkonu fakulty (H2014) takto: 
Q16 Environmentální výzkum 367 998 Kč; Q17 Příprava učitele a učitelské profese v kontextu 
vědy a výzkumu 0 Kč; Q18 Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti 447 892 Kč; 
Q20 Kultura a společnost 2 370 982 Kč; Q21 Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice 
4 756 248 Kč; Q22 Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd 
6 220 824 Kč; Q33 Dětská a vývojová neurologie 50 000 Kč. Děkanka uvedla, že částky jsou do 
jisté míry provizorní, neboť během roku lze očekávat druhou splátku dotace na vědu, jejíž 
celková výše je odhadována na 3,5 až 5 milionů a která by již měla zohledňovat zveřejněné 
Hodnocení 2015.  
 
Do diskuze se zapojili J. Kružík, H. Novotná, J. Horský, M. Hanyš a J. Češka. Na děkanku byly 
vzneseny dotazy na pravidla rozdělování odměn a mzdových prostředků, na výši režie pro 
fakultu a její využití a na případné změny parametrů rozdělování prostředků do jednotlivých 
vědních programů s ohledem na ekonomickou náročnost prováděného výzkumu. V diskuzi 
dále zaznělo, že prostředky nejsou určeny jen pro financování výzkumné činnosti 
akademických pracovníků, ale mohou je využívat i studenti, respektive doktorandi, kteří 
v některých programech významně přispívají k publikačnímu výkonu.  
 
Jednání bylo ukončeno v 17:55.  
 

Zapsal Milan Hanyš 
 


