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Hodnocení aktualizace DZ FF UK pro a. r. 2017/2018 
  
  

1. Vzdělávací činnost pregraduální 
  

a. Na základě podkladů vzešlých z diskusí s relevantními ZS připravit model 
fungování tzv. profesních oborů na FF UK. 
Odpovědnost: proděkan pro studium 
Hodnocení: Splněno částečně. Úspěšně probíhají reakreditace profesních 
oborů na nové studijní programy.   

  
b. Na základě vyhodnocení nabídky podpory RUK připravit systematickou 

cílenou podporu zejména začínajících pedagogů FF UK. 
Odpovědnost: proděkan pro studium 
Hodnocení: Splněno částečně. Vznikla a pracuje platforma didaktiků 
zaměřená na cílenou podporu učitelů didaktiky nově vznikajících 
učitelských programů.  

  
c. Pokračovat v postupném převádění komerčních programů spadajících 

pod ZO pod jednotný systém „International programmes“ a slaďovat 
jejich standardy. 
Odpovědnost: proděkan pro zahraničí 
Hodnocení: Probíhá. 

  
  
2.  Doktorské studium 

  
a. Vytvoření koncepce rozvoje a podpory doktorských programů v cizím 

jazyce, v návaznosti na probíhající reakreditaci stávajících programů. 
Odpovědnost: proděkan pro vědu 
Hodnocení: Splněno. V současné době jsou všechny nové akreditace 
podávány zároveň v cizím jazyce. Posiluje se atraktivita těchto programů, 
navíc byly sníženy poplatky za doktorské studium vedené v cizích 
jazycích. Specifickým příkladem je ustavení mezinárodního double-
degree s Universita Sapienza Roma. 

 
b. Rozvoj grantové podpory doktorandů – zlepšení podmínek pro podporu 

studentské vědy. 
Odpovědnost: proděkan pro projektové řízení 
Hodnocení: Splněno částečně. Jednak se (nejen doktorandům) rozšířily 
projektové možnosti (viz např. SVV), jednak se zahájily přípravy na Den 
studentské vědy (v dubnu 2019). Nad rámec podpory doktorandů byla 
v uplynulém roce zavedena podpora vědecké činnosti na pregraduálním 
stupni. 

 
c. Vyšší zapojení doktorandů do grantových schémat UK a do týmových 

projektů GA ČR a evropských grantů, v souvislosti s implementací 
systému HRC a zapojování doktorandů do badatelských týmů. 
Odpovědnost: proděkan pro vědu 
Hodnocení: Splněno částečně. Důležitým místem pro zapojení doktorandů 
do projektové činnosti bylo zahájení činnosti projektu KREAS. Kromě 
toho se rozšiřuje zapojení doktorandů v oblasti rozvoje strategických 
regionů. 



2  

 
d. Vyhodnocení kvalitativních i kvantitativních dat o doktorském studiu s 

cílem zformulovat strategii motivující k úspěšnému absolvování 
doktorského studia v rámci standardní doby studia. 
Odpovědnost: proděkan pro vědu 
Hodnocení: Splněno částečně. Jedním ze závažných problémů je odchod 
na rodičovskou dovolenou. V uplynulé době se v děkanském kolegiu 
probíraly možnosti podpory pro návrat z rodičovské dovolené. U 
doktorandů pečujících o děti byla standardně povolena náhrada za 
zahraniční stáž. 

 
e. Dokončení reformy tzv. mimořádných stipendií a využití prostředků SVV. 

Odpovědnost: proděkan pro vědu. 
Hodnocení: Splněno částečně. Podpora v rámci SVV nadále probíhala na 
FF v souladu a souvislosti s realizací projektů PROGRES. Možnosti 
mimořádných stipendií se rozšířily. Pro nejbližší dobu se plánuje 
zavedení mimořádných stipendií podle hodnocení oborových rad. 

  
  
3.  Vědecká, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost 

  
a. Dokončit práce na celkové metodice vnitřního hodnocení fakulty, 

zejména v souvislosti s M17+ a připravovaným systém hodnocení vědy 
na UK. 
Odpovědnost: děkan 
Hodnocení: Splněno částečně. Na systému hodnocení vědy se pracovalo 
na úrovni RVVI i na úrovni UK (zejména v souvislosti s přípravou HR 
Awards). Fakultní systém hodnocení bude zapotřebí provázat s těmito 
principy. Byla zahájena implementace nového hodnocení vědy. 
 

b. Důsledná implementace mechanismů směřujících k vyšší 
transparentnosti a otevřenosti recenzních řízení, vyššímu podílu 
mimofakultních autorů a podpory činnosti Open Access u publikací 
vydávaných fakultním nakladatelstvím. 
Odpovědnost: proděkan pro vědu 
Hodnocení: Splněno částečně. Zvyšuje se podíl publikací vydávaných 
fakultním nakladatelství v režimu Open Access, provádí se důsledná 
kontrola implementace mechanismů recenzních řízení ediční komisí. 

 
c. Vytvoření nového právního rámce pro spolupráci s AV ČR v návaznosti na 

uzavření nové rámcové smlouvy mezi UK a AV ČR. 
Odpovědnost: proděkan pro vědu 
Hodnocení: Splněno. Nový právní rámec – v návaznosti na smlouvu mezi 
UK a AV ČR – upravuje 4 nové dohody mezi pracovišti FF UK a AV ČR. 
Příprava dalších v současné době probíhá. 

 
d. Vytvoření podmínek pro úspěšnou implementaci vědecké části projektu 

KREAS v rámci výzvy OP VVV „Excelentní výzkum“. 
Odpovědnost: proděkan pro vědu 
Hodnocení: Splněno částečně. S velkým nasazením mnoha zúčastněných 
proběhl náběh projektu KREAS, a to jak po stránce obsahové, tak 
procedurální. Otevřené otázky se diskutují a řeší operativně. 
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4.  Fakulta jako společenství lidí 
  

a. Vypracovat jednotnou databázi zahraničních lektorů působících na FF 
UK, revidovat stávající smlouvy a prosadit závazná pravidla pro 
sestavování smluv nových. 
Odpovědnost: proděkan pro zahraničí 
Hodnocení: Splněno částečně. Práce na tomto úkolu nadále probíhá, a to 
ve spolupráci s osobním oddělením. 

 
b. Dokončit přípravu návrhu Pracovního řádu FF UK, včetně Atestačního a 

Kariérního řádu, a odpovídajícím způsobem novelizovat Organizační řád 
FF UK. 
Odpovědnost: děkan 
Hodnocení: Splněno částečně. Organizační řád děkanátu FF UK byl 
novelizován opatřením děkana 11/2018. Na kariérním řádu se stále 
pracuje, diskuse bude probíhat podle harmonogramu domluveného na 
listopadovém (2018) zasedání AS FF UK. 

  
5.  Zabezpečení činností 

  
a. Nasadit integrované informační systémy pro správu fakultní legislativy a 

zaměstnaneckých agend nepokrytých personálním a mzdovým 
systémem, zvl. moduly Nepřítomnosti, Žádanky a Zahraniční cesty. 
Odpovědnost: tajemnice 
Hodnocení: Splněno částečně. Nepřítomnosti jsou v pilotní fázi, na 
všechny útvary by mělo být nasazeno v roce 2019. Zahraniční cesty viz 
níže.  

 
b. Pokračovat v přípravě a předkládání IZ postupné rekonstrukce hlavní 

budovy, objektů v Opletalově ulici a Šporkova paláce. Po schválení 
jednotlivých IZ zahájit projektovou přípravu resp. realizaci těchto 
záměrů. 
Odpovědnost: proděkan pro infrastrukturu 
Hodnocení: Splněno a dále probíhá, tempo je dáno existujícími kapacitami 
i faktem, že rekonstrukce hlavní budovy probíhá za provozu. Hlavní 
budova – splněno: další část klimatizace, další toalety, jeden výtah, datové 
kabely, OP VVV velké posluchárny. 

 
c. Vytvořit metodiku pro zadávání veřejných zakázek a posílit kapacitu 

oddělení, která ji zajišťují, zejména Právního odd. a Oddělení investic. 
Odpovědnost: proděkan pro infrastrukturu 
Hodnocení: Částečně splněno, dále probíhá. 

 
d. Dokončit již připravenou implementaci infrastrukturní složky projektu 

KREAS do objektu Hybernská 4. 
Odpovědnost: proděkan pro infrastrukturu 
Hodnocení: Splněno. 

 
e. Revidovat pasportizaci místností ve všech objektech využívaných FF UK 

podle reálného stavu, zejména s ohledem na mísení funkcí pracoven a 
výuky. V následujících letech bude třeba tohoto východiska pro vytvoření 
plánu implementace prostorové koncepce do budov, jež FF UK získá do 
užívání od roku 2020 dále (znovu Celetná 13, Voršilská, Opletalova, 
postupné rozšiřování ploch v objektu Hybernská 4) a zrcadlově pro 
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promítnutí koncepce do budov stávajících. 
Odpovědnost: proděkan pro infrastrukturu 
Hodnocení: Částečně splněno, probíhá kontinuálně. 

 
f. Upravit rozhraní a funkce (sdílení souborů) intranetu, propojit s webem, 

zahájit další školení pro uživatele. Čekáme na aktualizaci programu 
OneDrive ze strany firmy Microsoft. 
Odpovědnost: proděkan pro informační zdroje 
Hodnocení: Splněno částečně.  

 
g. Zjednodušit a zpřehlednit proces administrace zahraničních cestovních 

příkazů směrem k elektronizaci. Tato aktivita předpokládá spolupráci 
zahraničního a ekonomického oddělení a laboratoře výpočetní techniky. 
Odpovědnost: tajemnice 
Hodnocení: Částečně splněno. Proběhla analýza informačních systémů. Na 
nastavení spolupracujeme s externím dodavatelem. Realizace tohoto 
důležitého cíle je podmíněna stabilizací ekonomického oddělení.  

 
h. Vytvořit vzorové smlouvy v anglickém a českém jazyce pro mezifakultní 

smlouvy, které jsou uzavírané ve spolupráci se zahraničním oddělením. 
Odpovědnost: proděkan pro zahraničí 
Hodnocení: Splněno 
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