
východiska 
 

Tento resort je zřízený nově. V následujícím období bude třeba věnovat pozornost zaváděním hodnocení na různých 
úrovních, která mohou zásadně ovlivnit prostředí FF UK. Týká se to zejména hodnocení akademických pracovníků 
spojené se zavedením kariérního řádu (od roku 2022), ale také hodnocení kvality akreditací, ministerského hodnocení v 
rámci Metodiky 2017+ a mezinárodního hodnocení vědních oblastí, které na Univerzitě Karlově již pilotně proběhlo 
v letech 2019-2021; poslední z těchto hodnocení bude probíhat znovu v roce 2024. Potřebné by z různých důvodů 
bylo i hodnocení kateder/ústavů FF UK. 

Lze předpokládat, že tato hodnocení bude i po zavedení třeba v delším horizontu vyhodnocovat a dolaďovat tak, aby 
co nejlépe vyhovovala specifickému prostředí FF UK. Ideálem jsou kvalitní a objektivní výstupy propojitelné v celkový 
realistický obraz o stavu vědy a výuky na FF UK. Proces hodnocení by měl být vyvážený z hlediska finanční náročnosti, 
administrativní zátěže, objektivity výstupů a jejich výpovědní hodnoty.  

Půdorys hodnocení přichází většinou z RUK. Dialog s RUK a včasné vytipování možných úskalí implementace na FF 
UK jsou základními prostředky, které mohou ovlivnit efektivnost fakultního hodnocení. I mimo UK hodláme vstupo-
vat do jednání o hodnocení společenských a humanitních věd v národních hodnoceních, jak přes Asociaci děkanů filo-
zofických fakult, tak jinými cestami. 

Pro kvalifikované a nezávislé hodnocení jsou klíčovým prvkem zkušení hodnotitelé. Pro hodnocení akademických a vědec-
kých pracovníků bude třeba vhodně v osobách hodnotitelů kombinovat erudici v dané oblasti vědy, nezávislost a zkušenost 
s hodnocením. Bylo by žádoucí zaručit kompatibilnost hodnocení malou skupinou velmi zkušených hodnotitelů přítom-
ných v hodnotících komisích napříč různými obory pěstovanými na FF UK. Praktickým otázkám spojeným s formováním 
hodnotících komisí a rekrutování vhodných hodnotitelů bude věnováno období letního semestru 2022.   

Bude třeba hledat ideální rovnováhu mezi jednotlivými typy hodnocení a využitelností výstupů pro celkový obraz stavu vě-
dy a výuky na FF UK. Hodnocení na jakékoliv úrovni má mít i podstatnou motivační funkci, má poskytovat zpětnou vazbu. 
Součástí by mělo být i zpřehlednění požadavků na vědecké a akademické pracovníky.  Zvažovány budou možnosti zohledně-
ní hodnocení na různých úrovních v novém způsobu rozdělování prostředků pro katedry a ústavy FF UK (tzv. model finan-
cování).        

V oblasti akreditací se FF UK nachází po velké vlně reakreditací a čeká nás klidnější období vyhodnocování leckdy v rychlosti 
zaváděných změn ve strukturách studijních programů vyvolaných novým akreditačním procesem i požadavky z RUK. Fa-
kultní rozvaha bude ovlivněna zavedením hodnocení realizace studijních programů připravovaného RVH, v němž se FF UK 
zapojila do pilotáže. Před další velkou vlnou reakreditací bude třeba vést koncepční diskuzi ohledně struktury studijních 
plánů pro různé typy oborů, mimo jiné v důsledku zkušeností plynoucích z výuky během pandemie a v důsledku měnících 
se potřeb v oblasti vysokoškolského vzdělávání (např. modulárnější studium s větší flexibilitou, tzv. microdegrees apod.). 
Pozornost se také upře na drhnoucí technické problémy při přípravě akreditací.  Specifickými tématy pro příští období jsou 
sdílení studijních programů s jinými fakultami, ať už v sociálněvědných oblastech, nebo v učitelství pro střední školy, kde se 
na národní úrovni připravuje reforma přípravy pedagogických pracovníků - obě tyto oblasti budou vyžadovat jak dobrou 
rozvahu o preferovaném řešení z pohledu FF UK, tak vyjednávání s dalšími součástmi univerzity včetně RUK a RVH.    
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konkrétní úkoly na období 2022–2026 

 

kariérní řád a hodnocení akademických pracovníků 

 zavedení kariérního řádu a hodnocení  akademických pracovníků, konkrétně: 

 vydání příslušného Opatření děkana do 30. 6. 2022 (po diskusi s fakultními orgány a akademickou obcí) 

 úprava a sjednocení pracovních smluv v návaznosti na katalog činností akademických pracovníků 

 realizace tzv. nultého hodnocení akademických pracovníků na podzim 2022 

 koordinace a technické zajištění pravidelného hodnocení akademických pracovníků v harmonogramu ply-
noucím z přijatého opatření děkana 

hodnocení kateder/ústavů 

 nezbytné pro model rozdělování prostředků katedrám a ústavům FF UK 

 diskuze ohledně klíčových ideových východisek během jara 2022 

 koncem letního semestru 2022 příprava možných modelů hodnocení kateder vycházejících z dohodnutých ideo-
vých záměrů 

 v zimním semestru 2022 přípravy hodnocení, které by mělo v co největší míře zužitkovat data z hodnocení na ji-
ných úrovních a existujících databází 

mezinárodní hodnocení vědy na UK a hodnocení podle Metodiky 2017+ 

 podpora modifikace průběhu a pravidel mezinárodního hodnocení UK na základě zkušeností z pilotního hodno-
cení; v dialogu s RUK podpořit odstranění nedostatků pilotního hodnocení a přiblížení hodnocení potřebám FF 
UK (např. poskytnutí recenzí publikací)  

 příprava hodnocení UK pro rok 2024, návrhy kvalitních hodnotitelů 

 zapojení se do zlepšení způsobu evaluace výstupů humanitních věd v rámci ministerského hodnocení podle Meto-
diky 2017+ s cílem přispět k rozvoji kvalitní alternativy k bibliometrickému hodnocení vědy 

 hledání způsobů, jak v zájmu efektivity výsledky kvalitativního hodnocení publikací na univerzitní i ministerské 
úrovni využít pro potřeby hodnocení na FF UK 

příprava a hodnocení akreditací 

 zavedení hodnocení realizace studijních programů FF UK připravovaného Radou pro vnitřní hodnocení  

 propojení stávající praxe hodnocení akreditací studijní komisí FF UK s připravovaným univerzitním hodnocením 

 v dialogu s RUK a RVH usilovat o to, aby z daného hodnocení plynuly informace relevantní pro FF UK 

 vyhodnocení zkušeností s novými akreditacemi a dalších podnětů pro inovace ve vysokoškolském vzdělávání; po 
koncepční diskusi zohlednění těchto podnětů při přípravě reakreditací studijních programů a studijních plánů pro 
různé typy oborů 

 jednání o mezifakultní integraci studijních programů s RUK, RVH a relevantními fakultami; zohledňovat specifi-
ka jednotlivých programů a přínos potenciální integrace, přispívat k vyjasnění překážek technicko-admini-
strativního charakteru 



 v souladu s akreditačním výhledem koordinace přípravy nových, atraktivních studijních programů rozšiřujících 
nabídku FF UK v oblasti českého i cizojazyčného studia, ve druhém případě v součinnosti s proděkanem pro za-
hraničí 

 koordinace přípravy akreditací habilitačních a jmenovacích řízení v součinnosti s proděkanem pro vědu a výzkum 

 příprava nových akreditací v elektronickém systému (SIS), ale i zpětné převedení již existujících 


