
Zápis ze zasedání Ekonomické komise dne 1.2. 2022, 11:00 hod., online

Přítomni: Jakub Končelík, Karina Rejchrtová, Pavel Szobi

Omluveni: Monika Hollmannová, Šimon Charvát

Hosté: Tomáš Karásek, Magda Pečená

1. Schválení návrhu programu

Program zasedání byl schválen.

Pro:  3 (Jakub Končelík, Karina Rejchrtová, Pavel Szobi)

Proti: 3

Zdržel/a se: 0

2. Principy rozdělování institucionální podpory na vědu a výzkum na FSV UK

Tomáš Karásek uvedl členy komise do problematiky rozdělování institucionální

podpory. Připomněl, že předložený dokument prošel několika koly připomínkování v

rámci bývalého kolegia děkanky. Povedlo se připravit celofakultně akceptovatelný

dokument, shodli se na něm také ředitelé institutů. Principy jsou koncipovány tak,

aby členy akademické obce podněcovaly k publikování kvalitních výstupů.

Karina Rejchrtová se dotázala na konkrétní aspekty podpory výzkumu. Tomáš

Karásek upřesnil, že rozdělování financí mezi jednotlivé instituty se určuje podle

publikace vědeckých výstupů. Dopolnil, že fakultní principy hodnocení publikací

nejsou zatím harmonizovány celouniverzitním či celostátním mechanismem a řídí se

posledním rokem platnosti systému RIV.

Karina Rejchrtová položila doplňující dotaz na výsledek rozhodnutí stran rozdělení

prostředků mezi instituty. Tomáš Karásek odpověděl, že předběžně jsou již

připraveny výpočty pro rozdělení prostředků. Klasifikoval, jak jsou hodnoceny

výstupy akademiků, pokud jsou spoluautory, otevřené zůstává hodnocení/bodování

jednotlivých typů monografií.

Jakub Končelík poté vstoupil do diskuse a upřesnil, že získané prostředky z podpory

vědy a výzkumu se promítají do mezd a odměn zaměstnanců institutů. Zdůraznil, že

všechny inovace, kterými fakulta a její součásti prošly od roku 2016, nejsou bohužel

vzhledem k neharmonizovaným celouniverzitním a především celostátním principům

zohledněny. Zejména na celostátní úrovni je nezbytné, aby došlo k razatní změně v

hodnocení vědy. To ale nijak nesmí bránit fakultě, aby se vydala správným směrem v

předstihu.



Jakub Končelík dále upozornil, že v důvodové zprávě uvedená ⅓ prostředků na

podporu vědu, jež pochází z prostředků institucionální podpory vědy a nikoliv z

ostatních zdrojů, je právě ta jediná část, která je součástí rozpočtu a přísluší k

rozhodování a posuzování senátem a na ní se musí diskuze soustředit.

Tomáš Karásek zdůraznil, že ředitelé prostředky distribuují podle výkonu

jednotlivých pracovníků na základě odměňovacího systému bonifikací publikačních

výstupů, a to na základě interních pravidel institutů.

Magda Pečená členům komise sdělila, že dokumentem se již zabývala také

Legislativní komise AS FSV a zeptala se na hodnocení oborů, zejména zda alespoň

část hodnocení vychází z novějších výsledků (než z roku 2016). Tomáš Karásek

odpověděl, že se počítá s koeficientem, který vychází ze systému RIV, jehož náhrada

dosud neexistuje. Problém je v tom, že výstupy se počítají ze starého systému ani ne

na univerzitní, nýbrž na státní úrovni. Magda Pečená stran proporcí distribuce

prostředků doplnila, že podle tohoto systému by tratily některé instituty, např. IKSŽ a

IMS, naopak IES by na tom mělo být lépe. Tomáš Karásek potvrdil lepší výchozí

pozici IES, zdůraznil však, že se situace změní vzhledem k fakultním principům, jak

se kategorizují knižní publikace a jak se hodnotí spoluautorství časopiseckých studií.

Právě tento problém byl brán v rámci příprav principů v potaz, neboť každý institut

přistupuje k publikační tvorbě odlišným způsobem.

Magda Pečená doplnila, že ředitelé institutů můžou vzhledem k aktuálním

publikačním výstupům svých zaměstnanců finančními prostředky motivovat členy

institutu k další publikační činnosti. S tím zcela souhlasil také Jakub Končelík,

přičemž zdůraznil, že je dobře, že konečné přerozdělování probíhá na úrovni

institutů.

Návrh usnesení č. 1: EK AS FSV UK doporučuje AS FSV UK schválit navržené

principy rozdělování institucionální podpory na vědu a výzkum.

Pro:  3 (Jakub Končelík, Karina Rejchrtová, Pavel Szobi)

Proti: 0

Zdržel/a se: 0

3. Různé

Do bodu Různé se nikdo nepřihlásil.

Zapsal: Pavel Szobi

Kontrola: Karina Rejchrtová, předsedkyně Ekonomické komise AS FSV UK


