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Albertov 2021 

 

Vize, priority a cíle rozvoje  

Přírodovědecké fakulty  

Univerzity Karlovy  

na období 2017-2021 

 

Vize  
Vizí a cílem rozvoje Přírodovědecké fakulty UK je ve střednědobém horizontu stabilizovat její pozici 

jako čelního akademického pracoviště v ČR a respektovaného výzkumného a vzdělávacího centra 

v Evropském kontextu.  

Ve výhledu cílového stavu Přírodovědecká fakulta UK: 

- se při svém rozvoji ve výzkumu a výuce opírá o excelenci ve svých profilových oborech  

- využívá synergií, plynoucích z propojení disciplín biologie, chemie, geografie, geologie a 

životního prostředí i ze spolupráce s dalšími obory v rámci Univerzity Karlovy,  

- je významným centrem výzkumu a výuky, respektovaným v mezinárodním prostředí,  

- je klíčovou institucí v oblasti výzkumu a výuky přírodních věd v ČR, 

- je aktivním partnerem vedení Univerzity Karlovy při formulaci strategických vizí a nástrojů jejího 

rozvoje. 

Pro naplňování svých rozvojových cílů Přírodovědecká fakulta UK: 

- nabízí uchazečům atraktivní, vstřícné a inspirativní prostředí pro studium,  

- je institucí, otevřenou mezinárodnímu prostředí ve výuce a výzkumu,  

- disponuje špičkovou infrastrukturou a experimentálním zázemím pro excelentní výzkum,  

- rozvíjí nové směry výzkumu, inovativní technologie a aktivně se podílí na transferu poznatků do 

praktických aplikací, 

- je atraktivním zaměstnavatelem se stimulujícím pracovním prostředím, kladoucím důraz na 

uznání kvality ve vědecké i pedagogické práci, respekt k rozdílnosti oborů, rovné příležitosti a 

možnosti osobního rozvoje. 
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Východiska 
Vize a program rozvoje Přírodovědecké fakulty na období 2017-2021 navazují na dynamický 

směr rozvoje, nastartovaný v uplynulé dekádě. Fakulta jako celek zaznamenala od roku 2010 

prudký nárůst výkonu ve vědecké činnosti, v národním hodnocení výsledků výzkumu stabilně patří 

mezi nejvýkonnější instituce ČR a v mezinárodních žebříčcích dosahuje v řadě oborů výrazné 

postavení. Fakulta připravila k akreditaci a postupně otevírá nové atraktivní studijní programy napříč 

základními obory. V neposlední řadě fakulta ve spolupráci s Univerzitou a partnerskými fakultami 

připravila k realizaci ambiciózní rozvojové programy, umožňující budoucí rozvoj všech oborů fakulty v 

dlouhodobém horizontu.  

Navržený program rozvoje Albertov 2021 se hlásí ke stávajícímu směru vývoje fakulty i ke 

strategickým tezím rozvoje, formulovaným v aktuálním dlouhodobém záměru PřF UK. Kontinuita ve 

strategickém směřování rozvoje fakulty je nezbytná pro zachování dynamiky nastartovaných 

procesů, možnosti úspěšně realizovat strategické rozvojové aktivity, připravované v dlouhodobém 

horizontu i pro zachování vnitřní soudržnosti fakulty.  

Přírodovědecká fakulta UK zároveň stojí před etapou, která zásadním způsobem ovlivní její 

budoucnost a určí její dlouhodobé směrování. Před fakultou leží příležitosti, které se po další 

desetiletí nebudou opakovat - vybudování a využití potenciálu Kampusu Albertov a Biocevu jako 

center excelentní vědy a výuky. Účinné nastavení struktury, principů a parametrů fungování těchto 

center, motivace výzkumných týmů, využití mezioborových synergií, potenciálu pro rozvoj nových 

směrů výzkumu a atrahování zahraničních badatelů i studentů jsou šancí, jak proměnit fakultu v 

centrum výzkumu a výuky mezinárodního významu a zároveň pomoci ji zajistit udržitelný rozvoj. 

Nevyužití těchto příležitostí naopak může fakultě přinést hluboké ekonomické i strukturální problémy. 

Program rozvoje Albertov 2021 proto definuje prioritní směry rozvoje fakulty a cíle, jejichž 

naplnění bude v období 2017-21 rozhodující pro úspěšné naplnění rozvojových programů 

fakulty. Vytčené prioritní směry rozvoje, které představují klíčové úkoly pro vedení fakulty v 

nastávajícím období, jsou přitom zásadní jak pro úspěšnou realizaci připravovaných projektů rozvoje, 

tak pro nastavení podmínek pro úspěšný rozvoj fakulty v dlouhodobém horizontu i jeho udržitelnost. 

Priority rozvoje  
V období 2017-21 bude vedení fakulty při jejím rozvoji klást rozhodující důraz na následující priority: 

1) Rozvoj výzkumných infrastruktur  

2) Atraktivní a kvalitní studium 

3) Internacionalizace fakulty 

4) Vstřícné vnitřní prostředí fakulty 

Rozvoj výzkumných infrastruktur 

Pro vedení fakulty bude v období 2017-2021 představuje zásadní prioritu v oblasti rozvoje 

infrastruktur a výzkumu Přírodovědecké fakulty UK vybudování Kampusu Albertov. 

Plnohodnotné využití potenciálu vědecko-pedagogických center excelence Globcentrum a 

Biocentrum v rámci Kampusu Albertov, projektově připravených k realizaci během uplynulé dekády 

představuje unikátní příležitost pro rozvoj fakulty, která se nebude opakovat. Funkční období 2017-

21, ve kterém bude připravován projektu Kampusu Albertov k realizaci tak ovlivní charakter a 

úspěšnost fakulty na několik dalších desetiletí. 
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Pro dlouhodobý rozvoj fakulty je přitom klíčové nejen úspěšné vlastní vybudování obou 

center, jejich infrastruktur, zázemí a facilit, ale i správné nastavení vnitřních pravidel a 

procesů, výběr a motivace výzkumných týmů, budování mezioborových synergií a prostoru 

pro budování nových směrů výzkumu.  

Pro nastavení parametrů, pravidel a podmínek pro realizaci nosných směrů výzkumu obou center, 

práci týmů a zabezpečení jejich podmínek bude zásadní těsná interakce vedení fakulty s 

vědeckou radou Kampusu Albertov, partnerskými fakultami 1LF a MFF UK, vedením 

Univerzity a v neposlední řadě akademickou obcí fakulty. 

Druhým zásadním rozvojovým projektem fakulty je Biocev, který se od roku 2016 nachází v 

realizační fázi a pro nacházející období je proto třeba zajistit a sledovat jeho udržitelnost. Fakulta 

musí využít unikátní potenciál, který Biocev nabízí jak z pohledu instrumentálního zázemí, tak 

z hlediska synergií s partnery z ústavů AV ČR, příležitostí pro zahraniční spolupráci i pro transfer a 

komerční aplikaci výsledků.  

Pro naplnění ambicí těchto výzkumných center je klíčový důraz na špičkovou kvalitu, mezinárodní 

charakter a inovativnost výzkumu. Prioritní podpora nosných směrů výzkumu, definovaných v 

jednotlivých oborech v rámci institucionálních programů rozvoje (Prvouk, Progres) musí být doplněna 

o příležitosti pro rozvoj nových výzkumných směrů a skupin. Mezinárodní charakter výzkumného 

prostředí fakulty je pak zásadní pro vybudování připravovaných rozvojových programů jako center s 

evropským významem. Pro PřF UK jako výzkumně orientovanou fakultu je zásadní účinná podpora 

týmů ze strany fakulty při vyhledávání příležitostí, přípravě a administraci projektů a programů.  

Realizace ambiciózních rozvojových plánů fakulty je bytostným zájmem celé její akademické obce a 

vyžádá si soustředěné úsilí a zapojení všech jejích součástí. Pro udržitelnost rozvoje těchto 

center bude proto zásadní konsensuální přístup a aktivní spolupráce napříč strukturami 

fakulty a akademickou obcí, vytvoření stimulujícího pracovního prostředí a internacionalizace 

výzkumného i výukového prostředí fakulty. 

Vybudování a rozvoj nových výzkumných infrastruktur, které fakultě dají k dispozici moderní 

experimentální vybavení i potřebné prostorové zázemí, zároveň poskytne příležitost pro revitalizaci 

stávajících historických budov a zázemí fakulty. V období 2017-21 budou postupně diskutovány a 

připraveny koncepty revitalizace a komplexního rozvoje stávajících budov a areálu Přírodovědecké 

fakulty v kontextu jejího funkčního celku.  

Atraktivní a kvalitní studium 

Je důležité si uvědomovat, že Přírodovědecká fakulta je škola, která vedle ambicí ve výzkumu má 

zásadní roli i odpovědnost ve výchově a formování budoucích generací přírodovědců. 

V oblasti výuky fakulta bude rozvíjet atraktivní nabídku studijních programů, schopnou oslovit 

uchazeče v konkurenčním prostředí a zároveň o zajištění špičkové kvality a náročnost při jejich 

uskutečňování. Ambicí Přírodovědecké fakulty UK je špičková úroveň zajištění tradičních 

klíčových oborů spolu s atraktivní nabídkou nových studijních oborů, využívajících 

nejnovějších poznatků výzkumu a technologického vývoje i mezioborových přesahů, umožněných 

spoluprací mezi obory Přírodovědecké fakulty.  

Fakulta musí využívat účinné nástroje a vyvinout maximální úsilí pro oslovování uchazečů do 

všech oborů studia a pro vyhledávání talentů. Přírodovědecká fakulta musí být vnímána jako 

první volba pro uchazeče o studium přírodní věd napříč republikou. Fakulta musí jasně a atraktivně 

komunikovat nabídku studijních oborů formami, které jsou pro středoškolské uchazeče atraktivní a 
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které jsou zároveň účinné pro jejich oslovení. O komunikaci s uchazeči musí fakulta systematicky 

pečovat, přičemž důraz bude kladen na přímou spolupráci s fakultními školami a učiteli. 

Ve všech stupních studia je třeba klást důraz na vysoký odborný standard, ale zároveň vstřícný 

a individuální přístup ke studentům, umožňující stimulovat jejich nadšení pro obor, podpořit jejich 

odborný rozvoj i vyhledávání a podporu talentovaných studentů.  

Standardní součástí studia všech stupňů by měla být zahraniční stáž – a to ve všech oborech, 

kde to je relevantní a možné. Doktorandi musí být zapojeni do práce výzkumných týmů, mít 

podmínky pro realizaci vlastních výzkumných projektů i se podílet na týmové práci a životě svého 

pracoviště.  

U všech studijních oborů musí být pro uchazeče zřetelná perspektiva možností budoucího 

uplatnění – ať již ve výzkumu nebo v praxi. Fakulta svým studentům bude ve spolupráci 

s partnerskými institucemi komunikovat nabídku možností uplatnění a pomocí vhodných nástrojů, 

jako např. stáží nebo mentoringu, pomáhat usnadnit kontakt studentů s potenciálními 

zaměstnavateli. 

Internacionalizace fakulty  

Výrazné prohloubení mezinárodního charakteru Přírodovědecké fakulty UK je zásadní 

podmínkou úspěšnosti a udržitelnosti jejího rozvoje a možnosti plnohodnotného začlenění fakulty do 

mezinárodního výzkumného prostředí.  

Přírodovědecká fakulta musí postupně překonat stávající omezení, které představuje její tradiční 

ukotvení v národním prostředí. Plnohodnotná nabídka výuky v angličtině v nosných oborech je 

klíčová pro zpřístupnění studia zahraničním studentům, stejně jako pro možnost angažování 

zahraničních odborníků. Mezinárodní charakter výzkumných týmů je pak rozhodující pro to, abychom 

do budovaných center excelentního výzkumu Globcentrum a Biocentrum byli schopni vybrat a udržet 

špičkové vědce a mladé talenty napříč mezinárodním výzkumným prostředím.  

Připravit podmínky a nástroje pro intenzivní a autentickou internacionalizaci prostředí 

Přírodovědecké fakulty proto je významnou ambicí rozvoje fakulty jak pro období 2017-21, tak v 

dlouhodobém horizontu. Vedení Přírodovědecké fakulty proto bude využívat dostupné nástroje a 

mechanismy pro účinnou stimulaci internacionalizace fakulty v relevantních oblastech výuky a 

výzkumu, ale i v oblasti souvisejících servisních činností a administrativního aparátu. 

V oblasti výuky jde o výrazné, ale ne formální rozšíření nabídky přednášek v angličtině tak, aby 

byly přístupné pro zahraniční studenty a zároveň umožňovaly zapojení zahraničních lektorů a 

odborníků do výuky. Klíčové cílové skupiny pro rozvoj mezinárodního charakteru prostředí 

fakulty představují zejména doktorandi a postdoci. U doktorandů je internacionalizace studia 

přirozená - a to i i s ohledem na specifika českého prostředí. Díky zapojení doktorandů do 

výzkumných týmů i intenzivnímu kontaktu s pregraduálními studenty má tak internacionalizace v této 

oblasti přirozený přesah do dalších oblastí života fakulty. Významným prvkem stimulace je využití 

programu STARS pro podporu talentovaných zahraničních doktorských studentů pro studium na 

Přírodovědecké fakultě.  

Vstřícné vnitřní prostředí fakulty 

Schopní a motivovaní studenti a akademičtí pracovníci jsou největším bohatstvím fakulty a 

motorem jejího rozvoje. Fakulta při svém rozvoji bude přikládat prioritní význam péči o lidské 

zdroje, kvalitu prostředí a kulturu komunikace v oblasti výuky i pracovního prostředí zaměstnanců, 
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dbát na poskytování rovných příležitostí, možnost osobního rozvoje zaměstnanců, kultivaci vnitřní 

komunikace a budování pocitu sounáležitosti. 

Fakulta musí pro uskutečňování svých aktivit ve výuce a výzkumu nabízet atraktivní prostředí jak 

po stránce přístrojového a materiálního zázemí, tak i z hlediska funkční a otevřené 

akademické komunity. Pro studium i pracovní prostředí na Přírodovědecké fakultě jsou klíčovými 

hodnotami vstřícnost, kvalita, odpovědnost, sounáležitost v rámci akademické obce a 

vzájemný respekt.  

V oblasti pracovního prostředí je zásadním úkolem zajistit, aby fakulta byla atraktivním 

zaměstnavatelem, který bude získávat špičkové vědce a pedagogy a nabízet jim atraktivní 

příležitosti, který ale zároveň bude systematicky pečovat o odborný i osobnostní rozvoj stávajících 

zaměstnanců, pečovat o pracovní prostředí a sounáležitost akademické komunity.  

Fakulta musí získávat excelentní vědce a pedagogy, podporovat rozvoj talentů a nových skupin a 

směrů výzkumu. Zároveň ale musí systematicky pečovat o to, aby představovala soudržné 

společenství s vyváženými rolemi a generační strukturou, zajišťující jak rozvoj nových směrů, 

tak kontinuitu ve vývoji klíčových oborů. 

Cíle rozvoje 
V roce 2016 vedení fakulty představilo dlouhodobý záměr fakulty na období 2016-20. Dlouhodobý 

záměr fakulty, zpracovaný ve vazbě na dlouhodobý záměr UK, definuje komplexně celkové i dílčí cíle 

rozvoje, včetně nástrojů a indikátorů pro všechny oblasti aktivit fakulty - od vzdělávací činnosti, přes 

výzkum, třetí roli, společenství lidí až po zabezpečení činností. Dlouhodobý záměr fakulty 

představuje vyčerpávající výčet cílů a nástrojů, potřebných pro rozvoj fakulty v jednotlivých oblastech 

její činnosti. 

Program Albertov 2021 vychází z tohoto schváleného dokumentu s tím, že do komplexního 

souboru aktivit vnáší programové priority pro tým vedení fakulty na období 2017-21.  

K jednotlivým čtyřem prioritním směrům rozvoje jsou níže přiřazeny vybrané dílčí cíle a nástroje 

Dlouhodobého záměru fakulty jako konkrétní cíle a úkoly, na jejichž naplnění bude soustředěna 

prioritní pozornost vedení fakulty v nastávajícím funkčním období.  

V jednotlivých prioritních směrech rozvoje se jedná především o následující cíle: 

Rozvoj výzkumných infrastruktur  

● Společně s univerzitou a s partnerskými fakultami, 1. LF a MFF UK vybudovat vědecko-

pedagogická centra excelence Biocentrum a Globcentrum v rámci projektu Kampus Albertov. 

● Ve spolupráci s vědeckou radou Kampusu Albertov a dalšími týmy účastnícími se budování 

Kampusu připravovat obsahovou a personální náplň center, jejich organizační uspořádání a 

provozní model. 

● Připravovat start Biocentra a Globcentra z hlediska personálního a organizačního. 

● Vytvořit předpoklady pro zajištění odpovídajícího přístrojového vybavení Biocentra a 

Globcentra. 

● Zvyšovat vědeckou a výzkumnou výkonnost fakulty k zajištění financování fakulty z veřejných 

zdrojů. 

● Hledat a využívat další finanční zdroje, včetně neveřejných zdrojů, diverzifikovat financování 

fakulty a snižovat její závislost na státním rozpočtu. 
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Atraktivní a kvalitní studium 

● Vytvářet předpoklady pro zvyšování prestiže kvalitní pedagogické práce. 

● Rozvíjet studijní programy vyučované na fakultě a dbát na jejich silné propojení s vědeckou a 

tvůrčí prací pracovníků a s badatelskými aktivitami studentů. 

● Aktivní prezentace fakulty potenciálním uchazečům jako vhodné volby pro studium. Posílení 

prezentace bakalářských studijních oborů mezi studenty středních škol a jejich učiteli. 

● Posilování kontaktů se středoškolskými učiteli s cílem aktivně vyhledávat talenty pro studium 

přírodovědných oborů - vytvoření aktivity Fakultní učitel. 

● Vyhledávání a podpora talentovaných studentů v bakalářském studiu, individuální přístup k 

talentovaným studentům, motivační stipendia, nabídka rozšiřujících přednášek pro talentované 

studenty (např. výuka v rámci aktivity Bakalář plus). 

● Podpora badatelské aktivity studentů v rámci vzdělávací činnosti. 

● Spolupráce s firmami a neziskovými organizacemi při vzdělávání studentů, např. mentoring 

studentů a další formy stáží, přednášky a wokshopy expertů z praxe. 

Internacionalizace fakulty 

● Zvýšit mezinárodní význam fakulty ve vědě a výzkumu. 

● Pokračovat v rozšiřování nabídky studia zahraničním studentům. 

● Zvýšení počtu a podílu předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. 

● Zařazování přednášek a kurzů zahraničních odborníků do výuky. 

● Získávání zahraničních akademických pracovníků a podpora jejich dlouhodobého působení na 

fakultě. 

● Podpora mobility studentů v souvislosti s jejich studijní a badatelskou aktivitou 

● Podpora mobility pracovníků v souvislosti s jejich pedagogickým působením. 

● S využitím vnějších i vnitřních zdrojů vytvořit na fakultě systém podpory postdoků. 

● Využití našich vnitřních předpokladů (např. tradice, nové infrastruktury) pro atrahování 

zahraničních vědců. 

● Zlepšování podmínek pro přijímání a studium zahraničních studentů v oblasti výuky i 

infrastruktury (poradenské služby, “english-friendly” administrativa). 

Vstřícné vnitřní prostředí fakulty 

● Zvyšovat prestiž zaměstnání na fakultě. 

● Rozvíjet komunikaci mezi vedením fakulty a pracovníky a studenty. 

● Podporovat studentské spolky zaměřené na rozvoj a podporu mimostudijních společenských 

aktivit studentů. 

● Rozvoj kariérního poradenství a mentoringového programu pro studenty vyšších ročníků. 

● Efektivně řídit fakultu při respektování charakteru akademického prostředí. 

● Snižovat administrativní zátěž akademických a vědeckých pracovníků. 

● Zkvalitnění a zefektivnění činnosti děkanátu jako služby fakultní veřejnosti tak, aby se 

akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty mohli v maximální míře věnovat svým hlavním 

činnostem.  
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Realizace programu  
Program Albertov 2021 představuje ambiciózní, ale realistickou vizi rozvoje Přírodovědecké fakulty, 

jejíž uskutečnění umožní realizovat klíčové rozvojové aktivity a nastavit podmínky pro její dlouhodobý 

rozvoj a konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku. Rozvoj fakulty připravujeme s 

dlouhodobou vizí - ne pro sebe, ale pro nastupující generace studentů a badatelů, tak, abychom 

vytvořili podmínky pro její budoucí rozvoj a mezinárodní postavení.  

Úspěšné naplnění rozvojových cílů programu si vyžádá soustředěné úsilí vedení fakulty a servisních 

oddělení děkanátu, ale i aktivní zapojení široké akademické obce fakulty.  

Tým vedení fakulty v nastávajícím období bude sestaven z osobností napříč spektrem fakultních 

oborů, které budou brát náročnou rozvojovou agendu fakulty za své poslání a budou ji tvůrčím 

způsobem naplňovat. Tým vedení fakulty bude při naplňování programu klást důraz na 

konsensuální přístup, preferenci diskuse před direktivními postupy při řešení strategických 

otázek a respekt k rozdílnosti oborů a rolí v akademickém prostředí.  

Struktura týmu vedení bude zahrnovat primárně sekční proděkany, kteří nebudou mít v gesci jiné 

specifické agendy. Další pozice budou reflektovat klíčové oblasti fakulty - agendu studia a agendu 

vědy. Samostatnou agendou bude, tak jako doposud, rozvoj fakulty, zaměřený především na rozvoj 

klíčových infrastruktur. Nově definovaná bude pozice pro rozvoj a koordinaci vnitřních agend fakulty, 

reflektující potřebu implementace nových legislativních předpisů napříč činnostmi fakulty a pozice pro 

koordinaci strategických rozvojových projektů a operačních programů.  

Významnou rolí bude pozice tajemníka fakulty, jehož klíčovou úlohou bude přenášet koncepční 

kroky týmu vedení fakulty do činností děkanátu, zajišťovat jejich naplňování a koordinovat činnost 

jednotlivých oddělení děkanátu fakulty.  

Servisní oddělení děkanátu musí poskytovat účinnou podporu akademickým pracovníkům, pracovat 

efektivně a při svých aktivitách postupovat ve vzájemné kooperaci. Pro realizaci rozvojových ambicí 

fakulty je prioritní účinná podpora výzkumu. Fakulta, pro jejíž rozpočet je zásadní objem prostředků z 

grantových projektů, musí pro jejich získávání a administraci poskytovat pracovníkům účinný servis a 

jeho zajištění bude prioritou vedení fakulty. Další oblastí pozornosti vedení jsou vnější vztahy, kde se 

těžiště aktivit soustředí na klíčové priority, kterými je zejména účinná podpora získávání uchazečů ve 

všech stupních studia, dále komunikace s médii a podpora odborných aktivit fakulty i koordinace 

propagačních aktivit na univerzitní úrovni. 

Vedení fakulty bude otevřeně a věcně komunikovat s fakultními grémii a akademickou obcí - 

konkrétně s akademickým senátem fakulty, stejně jako s vedoucími kateder. Pro úspěšnou realizaci 

programu rozvoje bude zásadní otevřenost komunikace v rámci fakulty a prostor pro zpětnou 

vazbu ke krokům vedení ze strany akademické obce. Vedení bude omezovat formalismus a 

byrokratický přístup v komunikaci ve všech oblastech aktivit.  

Věřím, že úsilí, které v nadcházejícím období věnujeme budování společné budoucnosti a péči o 

rozvoj fakulty, přinese ovoce jak ve vybudování špičkového prostředí pro vědu a výzkum a studium, 

ale i soudržné pospolitosti obce akademiků, studentů a zaměstnanců Přírodovědecké fakulty.  

 

 

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D 

V Praze dne 1.9.2016 


