
 

 

 
 

 

ZÁPIS Z  
RADY VAV, EDIČNÍ A REDAKČNÍ 

RADY (ONLINE FORMA) 
 

23. 11. 2020 
 

 

 

RADA VAV,EDIČNÍ RADA, REDAKČNÍ RADA, GK IGS: 
Předsedkyně Rady VaV (bez titulů): Jana Klicnarová 

Přítomní (bez titulů): Dagmar Škodová Parmová, Milan Jílek, Ivana Faltová Leitmanová, Eva Kislingerová, 

Tomáš Mrkvička, Kamil Pícha, Ladislav Rolínek, Petr Řehoř, Drahoš Vaněček, Jan Vávra, Radek Zdeněk 

Omluveni (bez titulů): Hana Doležalová 

BODY HLASOVÁNÍ: 
1) ÚVODEM K HLASOVÁNÍ 

Předsedkyně Rady VaV přivítala přítomné a poděkovala všem za zaslané podněty k jednání. 

2) PROJEDNÁNÍ PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ IGS 

Úvodem předsedkyně Rady VaV připomněla zásady hodnocení Metodiky 17+ a otevřela otázku publikování 

článků v časopisech mimo zaměření fakulty, následovala diskuse na toto téma, vč. diskuse na téma 

přiměřenosti publikačních poplatků a spoluúčasti kateder na těchto poplatcích. 

Nad žádostmi studentek DSP se otevřela diskuze nad uznatelností výstupů (článků) z těchto projektů. 

Na základě této diskuse bude Radě VaV předloženo hlasování per rollam do 30. 11. 2020, výsledky budou 

poté předloženy paní děkance k závěrečnému rozhodnutí. 

3) PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O ZMĚNU IGS 2020  

Projednání žádosti o změnu IGS 2020 Ing. Čarvašové – bude také zasláno k hlasování per rollam. 

4) PROJEDNÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ EDIČNÍ RADY 

Proběhla diskuze nad závěry předchozího hlasování o vydání učebního textu autorů Kita, Tichá. Nikdo nebyl 

pro vydání bez připomínek. Připomínky se značně rozcházely, proto ještě budou shrnuty v nynějším 

hlasování a poté předloženy autorům k zapracování. 

Doc. Faltová Leitmanová se otázala, jaký je rozdíl v procesu schvalování mezi tímto předloženým textem a 

dříve předloženým textem (jiní autoři), kde v obou případech byli recenzní posudky zpracovány již dříve (bez 

schválení oponentů radou). Proces byl stejný, ale v předchozím případě bylo radou VaV téměř jednoznačně 

odsouhlaseno vydání bez zásadních připomínek – viz zápis z Rady VaV z 19. 6. 2020. 

Prof. Vaněček vznesl dotaz, zda by nebylo vhodné mít všechna skripta alespoň částečně v tištěné podobě a 

zda byl (by bylo vhodno) udělán průzkum mezi studenty, jakou verzi skript preferují (online či tištěnou). 

5) OSTATNÍ 

Předsedkyně Rady VaV: 

- informovala o nákupu databází Amadeus a Albertina a o tom, že končí databáze Amadeus a bude (je) 

nahrazena databází Orbis, jejíž pořizovací cena je vyšší. Ptala se tedy, je-li možno výrazně zvýšit využití 

těchto databází; 

- informovala o žádosti doc. Mrkvičky ohledně hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu v rámci 

hodnocení zaměstnanců dle OD 170 a 171 a požádala radu o promyšlení návrhů řešení do příštího zasedání; 

- připomněla výzvu k nominování panelistů GAČR. 

Úkoly pro zaměstnance, katedry a vedení EF: Zodpovídá Termín 

1 Zveřejnění zápisu Ing. Nikola 
Soukupová 

 

Zápis vyhotovil a verifikoval: 
Zápis vyhotovil: doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. Zápis verifikoval: doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. 

Dne:  24. 11. 2020 Dne: 24. 11. 2020 

Podpis: VR  Podpis: VR 

 

https://www.ef.jcu.cz/veda-a-vyzkum/rada-vav/zapisy-rady-vav/zapis-rady-vav-hlasovani-per-rollam_19-6-2020.pdf/view

