
 
Akademický senát 
Univerzita Karlova 
 

V Praze, dne 21. května 2020 
č.j. UKFSV/161397/2020 

č.j. UKRUK/183470/2020 
 
Vážený pane předsedo, vážený pane doktore, 
Vážená paní předsedkyně, vážená paní doktorko, 
 
Předně bych Vám chtěl poděkovat za Vaši iniciativu a předeslat, že plně sdílím Vaše názory na stávající stav                  
Principů rozdělování rozpočtu UK (dále jen Principy). Principy na rok 2019 a 2020 ponížily váhu výkonových                
parametrů ve prospěch kvantitativních kritérií. V tomto smyslu jsme vedli, spolu se zástupci FSV UK v AS,               
řadu vyčerpávajících jednání a snažili se tento stav zvrátit. Jen pro připomenutí – v roce 2018 byly tomuto                 
tématu věnovány dvě jednání Ekonomické komise AS UK (dále jen EKASUK), dne 27. března 2018 a 3.                 
dubna 2018, a o tomto bodu se jednalo dohromady cca 8 hodin. Bohužel jsme nebyli úspěšní především kvůli                  
velkému tlaku lékařských fakult pod vedením 1LF, což je zjevné především ze zápisu EKASUK ze dne 27.                 
března 2018. Ačkoliv nejsme se stávajícím stavem spokojeni, je výsledek jednoznačně kompromisní ve             
srovnání s tím, co navrhovala řada „nehumanitních“ fakult. Troufám si říci, že navrhovaný stav ze strany např.                
1LF by významně negativně ovlivnil rozpočty FSV a řady dalších společensko-vědních a humanitních fakult.              
V tomto kontextu je tak nutné výsledný, byť z našeho pohledu neuspokojivý, stav jednání vnímat. 
 
V průběhu jednání v roce 2018 a 2019 přislíbil JM pan rektor úpravu Principů na rok 2021, které by měly                  
reflektovat nový Dlouhodobý záměr UK, tedy mělo dojít k intenzivnějšímu provázání Principů s kvalitativními            
ukazateli. Jednání o Principech na rok 2021 měla proběhnout na jaře 2020, vše ale zpozdila pandemie COVID.                 
K prvnímu projednání Principů na rok 2021 dojde 26. května 2020 od 16 hodin ve Velké zasedací síni                 
Karolina (termín byl oznámen vedením UK na jednání EKASUK dne 20.5.2020) a ještě nebudou na tomto                
jednání schvalovány. Přivítám, vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně, pokud se jednání            
Ekonomické komise AS UK zúčastní ještě další zástupci FSV UK. Dostanou, podobně jako ostatní, možnost               
se k návrhu vyjádřit.  
 
Ve věci rozdělování finančních prostředků na vědeckou činnost panuje již delší dobu v AS UK značná               
rozpačitost ze stávajícího stavu. Většina členů AS UK není s aktuální situací spokojena, nicméně vedení UK               
drží AS UK striktně mimo tvorbu vědecké politiky, což senátu dle zákona skutečně nenáleží. V tomto tématu                
dochází k interferenci vědecké a rozpočtové politiky, a proto jednání vyžadují vstřícný přístup obou stran.              
Navíc pro otevřenost dohody (ve vztahu k akademické obci UK) o mechanismu rozdělování prostředků na              
vědu jsem trval na jejich podrobném projednání v rámci EKASUK. Již 14. dubna 2020 jsem požádal na                
jednání EKASUK vedení UK o uspořádání kulatého stolu EKASUK k tématu rozdělování peněz na vědu              
v Principech 2021 a v dalších letech. Kulatý stůl k tomuto tématu proběhne dne 15. června 2020 od 16,30                
v Karolinu (místnost bude upřesněna) a budu velice rád, vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně,              
pokud se jednání i zde zúčastní další zástupci akademické obce z FSV. 
 
Na tomto jednání se otevře téma související s určení vědeckého výkonu, a to je promítnutí výsledků hodnocení                
vědy na UK do Principů 2021 a dalších let. V době, kdy jsem byl z titulu předsedy AS UK členem Kolegia                   
rektora, si vzpomínám na informaci, že se peníze podle prvního (tedy toho právě vrcholícího) hodnocení vědy                
na UK rozdělovat ještě nebudou. Nezastírám proto, že pro mne a řadu dalších členů EKASUK, byla tato                 
informace, která poprvé oficiálně zazněla dne 14. dubna 2020 velkým překvapením. Na nadcházejícím             
kulatém stolu budeme žádat od JM pana rektora a pror. Konvalinky vysvětlení změny jejich postoje. 
 
Pevně věřím, že obě zmíněná jednání povedou k důkladnému projednání celé problematiky a výsledek bude              
reflektovat priority posilující excelenci Univerzity Karlovy a jejích pracovišť. 
 
 
Se srdečným pozdravem, 
 
Tomáš Nigrin  


