
Zápis z kolegia děkana ze dne 9. 1. 2018 

 

Přítomni: Dr. Pětová, doc. Benyovszky, Mgr. Svoboda, doc. Pinc, Dr. Zika, prof. Sokol,  

                Dr. Hanyš, doc. Skovajsa, Dr. Jeníčková, Mgr. Tuček, Mgr. Strnad 

                 

Omluvena: doc. Holmerová  

 

Body: 

1. Věda a výzkum (RIV, OBD) 

2. Troja 

3. Akreditace 

4. Setkání s rektorem 

5. HR Award 

6. Různé: VR UK, RKR 

             

 

1. Rada pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnila konečné výsledky hodnocení výzkumných 

organizací za rok 2016. V tomto hodnocení fakulta získala 10 444 RIV body, což znamená, že 

ve srovnání s rokem 2015 (10 624) došlo k mírnému poklesu. Ve financování vědy by však 

letos nemělo dojít k poklesu, protože rozpočet roku 2017 byl koncipován podle vědeckých 

výsledků v roce 2014, kdy fakulta získala 10 032 RIV body. Zhruba 1/3 vložených výsledků 

byla z hodnocení roku 2016 vyřazena. Podíl publikací v RIV 2016 podle jazyků: 57,5 % 

čeština; 27,8 % angličtina; 6 % němčina; 3 % francouzština a 5,7 % jiné jazyky. Publikace 

v RIV 2016 podle oborů (sestupně): Filosofie a náboženství; Archeologie, antropologie, 

etnologie; Dějiny, Sociologie, demografie; Psychologie; Písemnictví, mas-media, audiovize; 

Umění, architektura, kulturní dědictví; Řízení, správa a administrativa; Politologie a politické 

vědy. V ostatních jedenadvaceti vědních oborech nevykazuje fakulta žádné či bezvýznamné 

počty publikací. V soutěži excelence, kam fakulta zaslala sedm publikací, tentokrát žádná 

neuspěla, čímž fakulta přišla o cca 120 RIV bodů. 

Akademičtí pracovníci musejí nejpozději do 10. 2. vložit své publikační výsledky do OBD 

(Osobní bibliografická databáze). 

2. Rekonstrukce bývalé menzy Koleje 17. listopadu, která byla zahájena ve středu 2. 8. 2017 

předáním objektu zhotoviteli stavby (zápis 5. 9. 2017), pokračuje demoličními pracemi. 

Studenti ubytovaní na přilehlé koleji si stěžují na hluk a dešťová voda protekla do jídelny a 

dalších prostory stávající menzy. Poškození a s tím spojená bezpečnostní a hygienická rizika 

vedou k urychlenému uzavření menzy a přestěhování jejího provozu. Také bude třeba pozměnit 

harmonogram stavebních prací, čímž dojde k dalšímu zdržení stavby. 

3. Ve středu 10. 1. se uskuteční pracovní schůzky děkanky s budoucími garanty nových 

studijních programů. Harmonogram návštěv NAÚ na fakultě, během nichž se bude jednat o 

jednotlivých oblastech vzdělávání: 15. 1. Zdravotnické obory, 16. 1. Vědy o umění a kultuře, 

17. 1. Filologie, 22. 1. Historické vědy, 23. 1. Filozofie, religionistika a teologie, 26. 1. 

Sociologie. 

4. V pátek 5. 1. se setkala děkanka s rektorem na každoroční osobní schůzce, na kterou zve 

rektor jednotlivě děkany fakult. Hovořilo se kromě jiného o průběhu rekonstrukce bývalé 

menzy Koleje 17. listopadu a akreditacích, zejména v souvislosti s doktorským studiem 

(akreditace společných doktorských studijních programů, práce oborových rad). 

5. Univerzita se v listopadu 2017 přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro 

výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Cílem je 

získání certifikátu HR Award (zápis 21. 3. 2017), který uděluje Evropská komise (EK) 

výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy 



for Researchers). Harmonogram: 11/2017 – formální souhlas s principy Charty a Kodexu; 

12/2017-8/2018 – interní analýza; 7/2018-11/2018 – akční plán; 11/2018-1/2019 – odeslání 

interní analýzy a akčního plánu EK, získání certifikátu HR Award; 1/2019-1/2021 – 

implementace akčního plánu; 1/2021-3/2021 – zhodnocení EK. 

6. Do nově ustavované Vědecké rady UK navrhne děkanka rektorovi doc. Karla Müllera ml. 

jako externího člena a doc. Karla Novotného a doc. Ivu Holmerovou jako interní členy. Jednání 

rozšířeného kolegia rektora se uskuteční v pondělí 15. 1. 

 

 

 

 

 

Zapsal: Karel Strnad       

 

 

 

                           Praha 9. 1. 2018 


