
Příloha 3 – Dotazník ke kvalitě ZS 

 
V rámci vnitřního hodnocení FF UK bychom rádi získali zasvěcený kvalitativní pohled na Vaše pracoviště, tak 

jak ho hodnotíte Vy sami, a to bez ohledu na kvantitativní data týkající se výuky a vědy, jak je lze získat z 

příslušných databází (SIS, OBD).   

 

I. SWOT analýza pracoviště jako celku 
Popište prosím, jaké slabé a silné stránky u svého pracoviště v současné době vidíte, ale také jaké hrozby a  

příležitosti v horizontu jednoho až dvou let očekáváte. Všechny body prosím konkretizujte. Bylo by vhodné, 

abyste takto zhodnotili všechny hlavní oblasti fungování Vašeho ústavu či katedry, tedy zejména oblast vědy a 

výzkumu, pedagogickou činnost a personální stav, ale můžete zahrnout jakékoliv další složky činnosti ústavu.   

 
1) Silné stránky 
Například úspěšnost v projektech, rovnováha mezi vědeckým a pedagogickým výkonem, dobré personální 

složení apod. 

 
2) Slabé stránky 
Například malá diverzita finančních zdrojů, výkon katedry závisí jen na kmenových zaměstnancích, rostoucí 

počet externistů apod. 

 

3) Hrozby 
Například odchod zaměstnanců, konec zásadních projektů, ztráta uchazečů o studium apod.  

 

4) Příležitosti 
Například nové personální posílení, plánovaná účast v projektech, spolupráce s významnou institucí apod.  

 

II. Odborný profil a výhledy pracoviště 
V této části prosím konkretizujte vybrané aspekty odborné činnosti Vašeho pracoviště, a to za poslední čtyři 

roky, tj. v období 2011–2014.  

Uvádějte vždy maximálně 5 položek za každou kategorii 1–4 v obou oblastech A a B (celkem je tedy k vyplnění 

8 kategorií). Mělo by se jednat o reprezentativní výběr, proto není nutné vyčerpat příslušný limit. Každou 

položku doprovoďte zdůvodněním (čím je daný údaj pro dané pracoviště určující, profilující, přinášející zlep šení 

atd.).  

Otázky v části A směřují spíše k pracovišti jako celku, otázky v části B více závisejí na aktivitách jednotlivých 

zaměstnanců, cílem obou je ale posoudit komplexně celé pracoviště. Všechny dotazy a jejich kategorie prosím 

chápejte orientačně, jako řízené snahou pokrýt celou škálu relevantních aktivit, které u Vás probíhají.  

 

A) Kvalita vědeckého prostředí a služba oboru (4 kategorie) 
 

1)  Významné a profilující publikační výstupy  
Nejvýznamnější publikace pracoviště za dané období se zdůvodněním jejich významu pro obor a FF UK 

(udělené ceny, významné citace atd.). Není nutné se omezovat na výsledky vykazované v RIVu, tj. lze uvádět i 

ty, co do něho nemohou být zařazeny, nebo jemněji klasifikovat ty, které se v něm vyskytují.  

 

2) Pořádání významných konferencí a workshopů 
Prestižní a profilující akce konferenčního typu, které Vaše pracoviště organizovalo či spoluorganizovalo.  

 

3) Zahraniční spolupráce 
Příklady navázané zahraniční spolupráce, jejich rozsah a význam pro Vaše pracoviště (spolupracující instituc e, 

společné grantové projekty atd.) 

 

4) Recenzní a popularizační činnost  
Zásadní činnosti v oblasti recenzní a popularizační (recenzování rukopisů pro významná nakladatelství, externí 

oponentury zahraničních disertačních obhajob, zásadní popularizace oboru  atd.) 
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B) Vážnost instituce (4 kategorie) 
 

1) Zahraniční působnost (obousměrná) 
Uveďte příklady profilujících zahraničních aktivit individuálního charakteru (zvané plenární přednášky na 

prestižních konferencích; pobyt zahraničních profesorů, vědců, doktorandů apod.). 

 

2) Redakční práce  
Uveďte významné aktivity redakčního charakteru (redaktorství časopisů a knižních řad; členství v redakčních 

radách; členství v oborových radách jiných institucí).  

 

3) Akademická ocenění  
Uveďte významná ocenění individuálního charakteru (významná stipendia typu fellowship, významné granty, 

čestná uznání apod.) 

 

4) Hodnoti telská/expertní činnost 
Uveďte aktivity typu externí hodnotitel kariérního postupu, členství v hodnoticích panelech zahraničních 

univerzit a výzkumných institucí, oponentské posudky k zahraničním grantovým návrhům a publikacím (peer 

review) atd. 
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