
Koncept rozvoje Přf UK na roky 2oL7-2o2o

Úvod
Přírodovědecká fakulta je přední univerzitní pracov!ště, s velkou oborovou rozmanitostí,
s vynikající badatelskou produkcí, rnýukou, velmi dobrým materiálním a experimentá!ním
zázemím i potenciálem k růstu.
Propojení excelentní vědy, tradičně pěstované na všech badatelských po!ích PřF, s kvalitní
výukou a vědeckou výchovou studentů na všech stupních studia klade na fakultní obec
vysoké nároky. Aby těmto nárokům mohla akademická obec dlouhodobě dostát a
posouvat vědění i v'ýchovu studentů kupředu, je zapotřebí garantovat a rozvíjet prostředí,
v němž jdou motivace a tlak na výkon i kvalitu vědecké práce ruku v ruce s dosažitelností
špičkového vybavení a zaj!štěním nutného zázemí,lepšími pracovními podmínkami i

mezilidskými vztahy.
Základem prosperující akademické obce vždy je ,,erudovaný učite!, a zapálený student",
oba s vynikajícími výsledky' oba spokojení s volbou práce a studia na fakultě.

Výuka a šíření vzdě!anosti_primární mise univerzity
Středoškolští talenti, zapálení studenti, cizojazyčná výuka, výuka stejně dů!ežitá jako věda

Na poli výuky dochází/došlo v poslednídobě k výrazným změnám. Vedle příznivých faktorů,
mezi něž patří evropský rozměr studentské výměny nebo zavádění nových technologiído
výuky, se projevujífaktory a trendy, přinášejících řadu hrozeb pro zdárný rozvoj studia.
Demografický pokles ČR, konkurence jiných vysokých škol, sociální podmínky zájemců
vyvolávají u některých oborů pokles v počtech uchazečů, přijatých studentů i absolventů.
Ačkoliv se tento pokles netýká všech oborů na Přf UK na celofakultníúrovni se projevuje
poklesem prostředků na výuku. Všechny obory, myslím, pociťují nedostatek talentů.
Navíc, řada kvalitních uchazečů volí budoucí VŠ nikoliv s ohledem na obory, pro jejichž
studium majídobré předpoklady a odbornou úroveň vysokoškolských pracovišd ale
s ohledem na své ekonomické možnosti, zejména s ohledem na ceny ubytování.
- Našim úkolem je využívot potenciól pro získávání studentů mimo region hlovního města a
středních čech, zejména pracovišti k tomu určenými (především oddělením vnějších vztahů-
ovv)
- Maximálně využívot potenciól oW pro získóvání středoškolských studentů vyšších tříd sš
moderními komunikačními prostředky (internet, Facebook, reklomy, videa, Přírodovědci atd.)'
- Soustředit se na zkvalitnění akcí, které mají za úkol získóvóní středoškolských studentů,
využívóní a zintenzivněníspolupróce s partnerskýmifakultními středními školami.
- Pokusit se zajistit studium pro sociólně znevýhodněné studenty, se speciálními potřebami, či
netradičním studentům jak vlastními prostředky, tak tlakem na aparót UK, který mó v gesci
řešení sociólní podmínky studentů'

Novela VŠ zákona a ukončeníčinnosti akreditační komise jsou zásadnízměnou vysokého
školství v Čn. podle tohoto zákona poskytuje nový akreditační proces vysokým školám
prostor pro autonomii, zároveň klade velký důraz na zajišťování kvality studijních programů
- Zvlódnout nový akreditoční proces, reakreditovat či připravovat k akreditaci ty obory, které
mají potenciól pro získóvóní kvalitních uchozečů, současně je nutné zachovat malé a tradiční
obory, které nejsou vyučovóny na jiných školóch v ČR.



- V nově kreditovaných oborech podporovat obousměrnou mezioborovou prostupnost a
spolupróci s ostatními fakultamÍ'

Existuje potenciál anglicky mluvících studentů, kteří mohou studovat V programech PřF UK a
to bud'v rámci krátkodobé výměny, nebo v celých programech'
- Je nutné dóle internacionalizovat výuku, zvyšovat racionólní mobilitu studentů i pracovníků,
z ískóvat za h ra n i čn í u čite l e.

- Připravovat o účelně podporovat společné a nové studijní programy, které budou
financovóny mimo rezort ušur'
- Je třeba rozšiřovat nobídku předmětů vyučovaných v angličtině a připravovat progromy
výuky v angličtině, které budou financovatelné, nebo budou v rómci tJK bonifikované.
- Další potenciól mají doktorské obory pod dvojím vedením, ze kterých prosperuje oborovó
mezinárodní spolupróce o současně se mohou rekrutovat vynikojící pracovníci typu
,,postdoc".

V doktorském studiu řada absolventů končístudium na hranici termínů daných pro toto
studium a nikoliv v době jeho financování' Doktorské studium má b'Ít realizováno na
důkladně připravovaných projektech, u kterých je záruka že skončív termínu a s kvalitními
výstupy.
- Zkvalitnit próci oborových rad, aby doktorské studium bylo realizovóno na pečlivě
připrovených o financovaných projektech, které majÍjasný cetý teoretický i metodotogický
aparót.
- Využívot stóvající programy pro propogaci a zkvalitnění doktorských studií, zejména
financovóní studentů aktivně se účastnících studia v rómcifakulty'

Věda
Pracovnícitypu,,postdoc", kvalita vrýstupů, získávání zahraničních projektů, zvyšování
povědomí o kvalitě fakuIty, financování vědy

V současném hodnocenívědy náleží fakulta v absolutních výkonech k nejproduktivnějším
institucím v ČR. Nenastane-li v h'odnocenívědy zásadnízměna v přechodu na jiný systém má
fakulta potenciál pro další růst zejména s ohledem na kvalitu.
- Je třeba apelovat na vedení univerzity, aby neprosazovalo zósodní změny v pravidlech
financovónívědy, které mohou ovlivnit rozvoj přírodovědných oborů na tJK.
- Je třeba opelovat na vedení univerzity, aby nezvyšovalo přerozdělovóní produkovaných
prostředků jinými než standardními mechanismy.
- Je třeba intenzivně využívat všech pilířů stóvajícího systému pro financovónífakultní vědy.

Fakulta má díky stávajícím operačním projektům vynikající experimen tální zázemí, které ji
posunuje na špičku s ohledem na ostatníinstituce v Čn i v Evropském prostoru. o kvalitě,
možnostech a dostupnosti přístrojového zázemí musíb'it velká informovanost nejen u
fakultníveřejnosti ale i směrem k ostatním badatelům v ČR. Řada laboratoří má díky svým
velkým investicím přesah v rámci oborů pěstovaných na jednotlivých sekcích.
- Vynikající experimentólní zózemí pořízené z rozvojových prostředků musí být v maximólní
míře využívóno pro nórodní i mezinórodní spolupráci, a kvalitativní posun v badatelské
produkci fakulty.



- o experimentólním zózemí a jeho možnostech musí být v rómcifokulty dokonalé povědomí.
Fakulta si doposud nevytvořila mechanismy na etablovánía vyuŽívaní pozice ,,postdoc"
v takové míře, v jaké je to běžné v západním světě či na jiných vysokých školách v ČR. Systém
realizovaný v rámci UK je těžkopádný a v stávajících počtech naprosto nedostatečný. Fakulta
mávýrazný podíl standardních grantových prostředků, ale nižší podíl mezinárodních grantů
- Na úrovni rektorótu i fakult realizovat a prosazovat vypisovóní a obsazovóní těchto pozic
případně vytvořit fakultní mechanismy (např. pomocí operačních programů) jejich podpory.
- Apelovat na zkvalitňovónívýstupů vědecké próce s ohledem na vědecké časopisy.
- Prezentovat a využívat potenciól no prezentaci nejlepších týmů a jejich výstupů.
- Pokračovat a rozvíjet vyhledóvaní talentů na ERC granty a zahraniční projekty, v maximólní
míře využívat potenciól rektorótu ke školení adeptů na tyto projekty.

Spolupráce se soukromým sektorem přináší neveřejné zdroje i dalšívýsledky výzkumu
- V rómci možnostíje důležité rozvíjet spolupróci se soukromým sektorem, jok pro získóvóní
projektu např. TAČR, tak pro produkovánívýsledků ostatních pilířů financovónívědy.

Studijní a pracovní prostředí
obnova Albertova, budování Kampusu

obnova Albertova a restaurovaní historických budov fakulty bude pokračovat s ohledem na

zachovánía památkovou ochranu budov, potřeby moderních technologiíi demolici budov
nacházejících se na pozemcích staveb Kampusu
- Během budovóní kompusu bude zapotřebí zajistit odpovídající prostředí pro pracovníky
z Albertova 3, Horské i odpovídajícízózemí pro služby albertovské menzy'
- Fakulta bude pokračovat v údržbě a obnově historických budov o jejich okolí, historické
budovy musíbýt stejně živým a funkčním organismem, jako nově připrovovoný Kampus.

Nově koncipované budovy majívzhledem k novým technologiím většinou náročnější provoz.
Ten lze minimalizovat moderními technologiemi. Nové budovy Kampusu musí plnit funkce
vědecké, výukové i sociální.
- Snažit se o co nejdokonalejší ekologickou budovu Kampusů a vybavení moderní
instrumentací.
- Vytvořit zde tolik potřebné prostory pro výuku, jak velkých zókladních přednášek, tak
středních i malých dobře vybavených učeben.
- Realizoce a budovóní nových objektů Kampusu bude probíhot podle dokumentů
plónovaných VR Kampusu s odpovídajícím zózemím pro setkóvóní, relaxaci, sport všech
studentů i pracovníků fakulty.

Lidské zdroje, řízení fakulty, finance

Fakulta je atraktivní zaměstnavatel, vynikající experimentálnípedagogické zázemí se musí
kombinovat s vzájemným respektem základních i servisních pracoviší s důvěrou pracovníků
ve vedení a vedení v pracovníky. Finančně je fakulta ve velmi dobré stavu.

Fakulta je v dobré finančnísituaci, výrazné změny by mohly nastat při změně financování
vědy či při změně rozpočtových pravidel MŠMT, UK



- Spoluprocovat s ostotními přírodovědnýmifakultomiv zachovónífinančního ,,Stotu Quo"

financovóní univerzity, zejména normativů, rozpočtových pravidel UK, případně jiných, které

podmi ňují dobrý rozvoj přírodovědných oborů.

Výkon pracovníků sniŽuje tlak narůstajícíadministrativy. Tento tlak může narůstat
v podmínkách přechodu na nový systém akreditacía vnitřníhodnocení.
- V řízení minimolizovat dopody administrativních tloku vedoucích jednotek (odministrotiva

musí sloužit fakultě, ne naopak) na učitele a badatele.
- Administrativu udržovat tak, oby byla efektivní, nezatěžující, s odpovídajícími finančními
nároky'

Sekce, ředitelé ústavů, vedoucí kateder jsou ve správném rozsahu autonomníve vedení
pracoviš{ konkurzním řízení, rozpočtových pravidlech sekcí, personálnípolitice'
- tJdržovat autonomii sekcí a současně podporovat solidaritu mezi prosperujícími pracovišti a

méně prosperujícími, servisními pracovišti, celky, které se pustily do velkých stovebně
investičních projektů, a které musí zajistit odpovídající míru udržitelnosti (Biocev).

Univerzita (fakulta) má vzhledem k počtu zaměstnanců potenciál pro získávánívybraných
zaměstnaneckých benefitů např. od mobilních operátorů' Doposud je v tomto směru

minimálně aktivní'
- IJsilovat o vyjednóní reólných benefitů, které jsou na jiných institucích běžné, pro většinu

procovníků fakulty.

Elektronické administrativnífunkce (např. sls, Fls) umožnují rozšiřovat celou škálu

administrativn ích úloh.
- lJvóžtivě rozšiřovat elektronické administrativní moduly tak aby zjednodušovaly
pedagogickou a badatelskou práci, nikoliv zdokonalovaly samy sebe'
- S uvóžlivostí přistupovat ke změně vnitřních pravidel souvisejících se změnou VŠ zókona.

Závěr

Zaměstnanci i studenti fakulty všech úrovní musípociťovat sounáležitost s fakultou a jejím

vedením, těšit se ze zdravého klimatu, nalézat motivujícístabilnía zároveň dynamické
prostředí, naplňovat své potřeby a priority. Členové akademické obce se nesmíbát cokoliv

tlumočit vedení, které je musí vyslyšet.
Vedeníby mělo mít přirozenou autoritu (,,primi inter pares"), rozhodovat kolektivně
s ohledem na prosperitu, stabilní, kvalitativní růst, i solidaritu všech pracovišť a jejich potřeb.

Studenti našífakulty by měli získávat nejen nejmodernější přírodovědné vzdělání, ale

současně si osvojovat a rozvíjet ty morální normy, které je třeba mít v moderní společnosti k

ostatním, obci i státu.
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