
východiska 
 

Strategický záměr UK (2021–2025) i Strategický záměr FF UK (2021–2025) stanoví vědu jako nejdůležitější prvek 
rozvoje UK i FF UK. Úroveň vědeckého výzkumu bude ve střednědobé i dlouhodobé perspektivě klíčovým způsobem 
spoluurčovat postavení FF UK v akademickém prostoru u nás i v zahraničí, její materiální rozpoložení, kvalifikační růst 
jejích pracovníků i profil a kvalitu výukové činnosti na ní.   

Jedinečný badatelský potenciál FF UK je možné zúročit jen soustavnou organizací a podporou různých činností 
ve všech těchto ohledech tak, aby trvalá a účinná mnohostranná komunikace v rámci FF UK vedla k rozvoji spraved-
livého a přehledného systému příležitostí oborového i interdisciplinárního výzkumu i jeho hodnocení 
s podporou všech zúčastněných administrativních složek. K tomu je třeba badatelskou činnost zasadit do prostředí 
fakultních i univerzitních výzkumných center a využívat prostředků z různých programů domácích (Cooperatio, SVV 
aj.) i zahraničních k žádoucí profilaci vědeckého života, jejíž principy vzejdou z rozpravy mezi vedením FF UK,  
Vědeckou radou FF UK, radou koordinátorů programu Cooperatio, grémiem garantů, vedoucími kateder a ústavů 
a vedoucími výzkumných center.  

Vědecký život musí dbát – ve spolupráci Vědecké rady a hodnotitelů vědy – o kvalifikační růst akademiků, organicky 
zahrnovat týmovou výzkumnou činnost doktorandů, pamatovat na vědeckou profilaci kateder a ústavů a podle 
potřeby a možností integrovat tuzemské i zahraniční postdoky. To všechno bude základem pro robustní meziná-
rodní přesah činnosti FF UK, jenž hraje den ze dne důležitější roli. Zásadním aspektem internacionalizace bude kom-
binace vysoké oborové specializace s týmovou interdisciplinaritou na úrovni akademické i doktorandské, s oporou 
ve stále kvalitnější organizaci práce oborových rad, školitelů i vydavatelské činnosti FF UK a v setrvalé spolupráci resor-
tu vědy s resortem projektového rozvoje a řízení, resortem hodnocení kvality a akreditací a resortem zahraničí.      

Tyto naléhavé a náročné úkoly přirozeně není možné zvládnout, aniž na FF UK postupně zavládne ovzduší dělné 
sounáležitosti, a to přičiněním všech aktérů dění.  Proděkan pro vědu a výzkum k tomu má přispívat soustavným úsi-
lím o věcný přístup, o systémová a jednoduchá řešení, o sdílení informací a dobré praxe, o implementaci potřeb-
ných kroků na základě transparentní fakultní rozpravy a v reflexi oborové různosti, o podporu aktivit a iniciativ 
vycházejících „zdola“ a o hodnověrnost svého celkového působení tak, aby na FF UK sílila důvěra, bezpředsudeč-
nost a vůle ke spolupráci mezi historickou, společenskovědní a filologickou částí fakulty, mezi akademiky z velkých 
a malých oborů, mezi různými generacemi akademiků i ve vztahu mezi akademiky a pracovníky administrativy.   
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konkrétní úkoly na období 2022–2026 

 

rozvoj systémového fakultního prostředí 

 nastolit soustavnou a účinnou vícestrannou komunikaci mezi vedením fakulty, Akademickým senátem,  
Vědeckou radou, radou garantů programů, radou koordinátorů programů Cooperatio, vedoucími kateder a ústa-
vů a komisemi (zejména Komisí pro vědu a Ediční komisí) 

 v úzké součinnosti s proděkanem pro projektové řízení a grantovou činnost a s proděkanem pro hodnocení kvality 
a akreditace přispívat k rozvoji spravedlivého a přehledného systému příležitostí oborového i interdisciplinár-
ního výzkumu i jeho hodnocení, a to s ohledem na vyváženost mezi výzkumem a výukou, resp. velkými  
a malými obory 

 vymezit pravomoci a povinnosti Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací, a to zejména 
ve vztahu k Akreditačnímu oddělení, Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů a Oddělení informačních systé-
mů (ve spolupráci s příslušnými proděkany) 

 

rozvoj špičkové badatelské činnosti 

 podporovat výzkum v rámci univerzitních a fakultních výzkumných center a projektů s důrazem na mezio-
borovou spolupráci a podporu mezinárodních badatelských týmů 

 ve spolupráci s radou koordinátorů plnohodnotně využívat možností programu Cooperatio k všestrannému 
prospěchu vědeckého výzkumu na FF UK 

 v rámci programů Cooperatio využívat strategického fondu děkana k podpoře mezioborové spolupráce  
a integrace postdoků 

 s podporou finančních prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu rozvíjet týmovou badatelskou čin-
nost doktorandů ve vazbě na programy Cooperatio a fakultní i univerzitní výzkumná centra    

 posilovat vědeckou profilaci kateder a ústavů ve vazbě na programy Cooperatio, činnost univerzitních center, 
fakultní a univerzitní projektovou činnost a badatelskou činnost doktorandů  

 

rekonstituce vědecké rady ff uk 

 řídit Vědeckou radu jakožto sbor vynikajících badatelů a zároveň zaujatých pedagogů tak, aby soustavně při-
spívala ke kultivaci vědeckého prostředí a účinně napomáhala přirozenému kvalifikačnímu růstu na FF UK 
(habilitační a jmenovací řízení) 

 v interní diskusi Vědecké rady vytvořit metodiku habilitačních a jmenovacích řízení na základě postupů  
a kritérií, jež budou zrcadlit fakultní oborovou praxi i mezinárodní trendy, tak, aby hodnotící procesy byly nastave-
ny transparentně a konzistentně i právně a politicky bezrozporně  

 

doktorské studium 

 klást důraz na kvalitu vedení doktorandů 

 soustavná komunikace s předsedy oborových rod a garanty oborů 

 internacionalizace oborových rad 

 



 dohled nad procesem hodnocení doktorandů 

 doktorské evaluace 

 revize systému přijímacího řízení do doktorského studia tak, aby zachytil nejlepší uchazeče  

 odstranit problém izolovanosti doktorandů (podpora sdílení dobré praxe PGS v rámci fakulty; propojování 
        výzkumných agend) 

 podporovat doktorandské publikace  

 budovat prostředí, v němž budou doktorandi motivováni přirozeně připisovat své vědecké výsledky 
fakultě  

 systematicky podporovat publikování domácích doktorandů v zahraničí a zahraničních doktorandů 
ve fakultních časopisech 

 založit edici nejlepších disertací 

 

vydavatelská činnost 

 zlepšit kvalitu, výkonnost a organizaci edičních řad 

 zlepšovat kvalitu, výkonnost a organizaci fakultních časopisů (internacionalizace obsahu, internaciona- 
lizace redakčních rad, příslušnost časopisů k prestižním databázím, odměny za práci redaktorů, využití redakčních 
systémů) 

 posílit dostupnost fakultních publikací odbornému publiku u nás i v zahraničí 


