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Dovolte, abych reagoval na Váš dopis ze dne 11.5.2020 (č.j. UKFSV/161399/2020), kde znovu
upozorňujete na možný nesoulad mezi Dlouhodobým (strategickým) záměrem UK na roky 2016-2020
s principy rozdělování finančních prostředků.

Váš podnět přichází právě ve chvíli, kdy vedení UK a J. M. pan rektor UK představili „Principy
rozdělování finančních prostředků na UK pro rok 2021". Uvedený dokument byl včera poprvé
představen a k jeho představení byli pozváni jak členové Ekonomické komise AS UK, tak členové AS
UK a stejně jako další hosté z fakult UK. Po tomto uvedení zmiňovaného dokumentu bude
v následujícím období probíhat jeho připomínkování a podávání návrhů napříč celou UK. Již na
včerejším zasedání EK AS UK byli zástupci Vaší fakulty jak z řad členů AS UK, tak zástupce AS FSV a
zástupce vedení FSV.

Co se týká vlastního obsahu Vašeho podnětu - jedná se především o poukázání, že dosavadní
hodnocení vědeckého výkonu vycházelo z již zcela zastaralých způsobů nastavených pomocí RIV bodů
a to dokonce za mnoho let dozadu. V tomto máte naprostou pravdu a tuto diskuzi jsme na půdě AS
UK vedli každoročně a dnes mohu konečně konstatovat, že dne 15.6.2020 proběhne v Karolínu
veřejné představení nového systému hodnocení vědeckého výkonu na UK tak, jak jej v rámci
vnitřního i mezinárodního hodnocení připravilo vedení UK. Na toto jednání jste pochopitelně srdečně
zván.

S velkým povděkem jsme tedy včera přijali zprávu o tom, že nové „Principy" budou jíž
používat novou a aktuální metodiku, která bude, jak věříme, objektivně reflektovat aktuální vědecký
výkon zaměřený na kvalitu.

Celý proces představení nového hodnocení musí proběhnout do doby, než bude uzavřeno
připomínkování „Principů rozdělování finančních prostředků na UK pro rok 2021" tak, aby mohl být
zmiňovaný dokument schválen na zasedání AS UK dne 26.6.2020.

Doufám, že výše uvedené sdělení a vysvětlení přijmete a věřte, že jde o náš společný zájem a
snahu udržet a rozvíjet kvalitu na UK i při současném dodržování principů solidarity.
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