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Č. j.: UKFSV/161386/2020  

             V Praze, dne 11. května 2020                   

 

     Vaše Magnificence, vážený pane rektore, 

     v polovině května loňského roku jsme se jménem Akademického senátu 

Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) obrátili na vedení 

Akademického senátu Univerzity Karlovy (AS UK) ve věci nesouladu 

Dlouhodobého (strategického) záměru Univerzity Karlovy na roky 2016–2020  

s Principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově.  

     Rádi bychom na tuto diskusi navázali, a to i v souvislosti s přípravou nového 

Dlouhodobého záměru a nyní schvalovanými rozpočty jednotlivých fakult. 

Vycházíme přitom z dopisu předsedy AS UK, profesora Františka Zahálky ze dne 

15. května 2019 adresovaného našemu fakultnímu senátu, v němž uvádí, že bude 

rád, pokud „fakulta připraví modifikaci, či návrh, který by více reflektoval váš 

pohled na kvalitu a internacionalizaci v rámci přerozdělení finančních 

prostředků na UK“.  

     Naše dlouhodobá snaha upozorňovat na nesoulad mezi proklamacemi  

a reálným rozdělováním financí vychází se skutečnosti, že Univerzita Karlova se 

v různých strategických dokumentech a proklamacích profiluje jako výzkumná 

univerzita a jako taková, jak je uvedeno v Dlouhodobém záměru UK: „zdůrazňuje 

humboldtovské principy jednoty výzkumu a vzdělávání, autonomie a svobody 

bádání a výuky. Rozhodující pro její vědeckou a tvůrčí činnost je kvalitní 

základní výzkum“. Univerzita Karlova si podle vlastních deklarací stanovila cíl – 

stát se špičkovou evropskou výzkumnou univerzitou, a s ohledem na tento cíl se 

zavazuje k „vytváření podmínek, které umožní rostoucímu počtu oborů  

a disciplín dosahovat vysoké evropské či světové úrovně“.  

 

     Vaše Magnificence, vážený pane rektore, 

     jsme přesvědčeni, že současné Principy rozdělování příspěvků a dotací na 

Univerzitě Karlově, zejména pak výpočet vědeckého výkonu, je v příkrém rozporu 

s výše citovanými cíli. Pokud se v platných Principech uvádí, že „podíl fakulty na 

ukazateli Vědecký výkon odpovídá podílu fakulty na výši tohoto ukazatele 

v rozpisu roku 2019“, ve skutečnosti to znamená, že se 29 % výkonové části 
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rozpočtu vyvozuje z tolik kritizovaných RIV bodů za uplynulá období (2009–2013, 

2010–2014, 2011–2015).  

    I proto plénum Akademického senátu FSV UK na svém posledním zasedání dne 

5. května 2020 jednomyslně přijalo následující usnesení:  

AS FSV UK vyzývá EK AS UK i AS UK, aby se zasadily o upravení univerzitních 

Principů rozpočtu, část vědecký výkon, a to tak, aby tyto Principy reflektovaly 

vědecký výkon fakult i za období po roce 2015. 

     Akademický senát FSV UK v logice citovaného usnesení považuje recyklaci RIV 

bodů pro výpočet vědeckého výkonu za alarmující.  

 

     Vaše Magnificence, vážený pane rektore, 

     děkujeme Vám předem za reakci na náš dopis i za iniciování diskuse o výše 

nastíněném zásadním problému – a to nejen z pohledu naší fakulty, ale též 

Univerzity Karlovy jako významné výzkumné a vzdělávací instituce evropského 

rozměru.   

 

     S přátelským pozdravem, 

 

Václav Moravec 

předseda AS FSV UK 

      

Hana Kubátová 

předsedkyně Ekonomické komise AS FSV UK  

 


