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Společné otázky Studentské komory AS PřF UK pro 

kandidáty na děkana 

 

A. Studijní agenda, koncepce studia 

A1. Jakými nástroji by kandidát zajistil péči o kvalitu vzdělávací činnosti? Jaký je podle 

kandidáta význam studentského hodnocení výuky a jeho výstupů pro vývoj a změny studijních 

plánů? Jak by k výstupům těchto hodnocení přistupoval a zajistil realizaci z nich vycházejících, 

objektivně relevantních návrhů/požadavků? Jaké výstupy z těchto hodnocení a na jakých 

úrovních by zveřejňoval? 

Hodnocení kvality výuky je zásadní prvek zpětné vazby ke stěžejní činnosti fakulty - výchově 

studentů a předávání poznatků. 

Hodnocení musí mít komplexní charakter a zpětná vazba od studentů je zde zásadní. Význam 

hodnocení poroste se zaváděním tzv. hodnocení kvality - zde budu klást důraz na to, aby 

budovaný systém přinášel skutečně potřebné informace a nezaváděl pouze formální 

byrokratický aparát.  

O využití hodnocení jsem psal podrobně do odpovědi v internetové anketě (dotaz M. 

Novotného).  

Z mého pohledu je důležité, aby systém byl funkční, nebyl plněný formálně a zároveň nebyl 

zbytečně byrokratický. Chci proto držet stávající princip, kdy vedoucí kateder výsledky 

projednají s vyučujícími a v případě pozitivních nebo negativních výsledků přijmou odpovídající 

opatření. O tom, jak konkrétně byly výsledky vypořádány proběhne jednání se sekčním 

proděkanem, který je následně projedná s děkanem.  

Klíčová je funkčnost - tak, aby vyučující dostávali zpětnou vazbu ke svým výkonům a zároveň 

vedoucí katedry věcný podklad pro hodnocení a aby systematickým projednáním na úrovni 

vedení sekce a s děkanem fakulty bylo zaručeno, že výsledky nespadnou pod stůl.  

 

A2. Jaké „manažerské nástroje“ směrem ke garantům a vyučujícím by kandidát využíval ve 

věcech studijních plánů a výuky? Jakým způsobem by s nimi spolupracoval při řešení jejich 

agend? 

Odpovědnost je zde vícestupňová, přičemž koncepce studijních programů a oborů je v gesci 

sekční vědecké rady, studijní plány jsou pak primárně odpovědností garanta oboru a realizace 

pak odpovědností vedoucího katedry. Garant ručí za odbornou kvalitu, vedoucí katedry za 

personální zajištění - klíčová je tedy jejich spolupráce.  

Z pohledu děkana nevidím prostor pro centrální intervence, výraznou roli nicméně vidím v 

osobě sekčního proděkana - v koordinaci a komunikaci. 
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A3. Jaká je podle kandidáta na fakultě role výuky odborných předmětů v angličtině a jejich 

pozice ve studijních plánech? Má (jak?) se stav lišit po jednotlivých sekcích či pro různé stupně 

studia? 

Internacionalizace fakulty včetně výuky je jednou z klíčových priorit mého programu a poměrně 

podrobně jsme o tom diskutovali již na setkání s celofakultní veřejností.  

Budu usilovat o výrazné rozšíření výuky odborných předmětů v angličtině - nicméně tak, aby to 

bylo autentické, tj. přednášené nejlépe zahraničními odborníky. Takový stav bude znamenat 

opravdový kvalitativní posun. Nemám na myslí pouze formální překlopení určitého počtu 

předmětů do angličtiny, jako tomu je na některých univerzitách.  

Odlišnosti po sekcích i stupních studia jsou přirozené - do různých oborů nastupují studenti s 

rozdílnou jazykovou vybaveností, stejně tak i potřeby výuky jsou v různých stupních studia 

odlišné - viz bod A4.  

Výuka odborných předmětů v angličtině nicméně nemůže suplovat výuku angličtiny, včetně 

odborné angličtiny. 

 

A4. Jaká je podle kandidáta role výuky cizích jazyků (nepočítaje výuku odborných předmětů v 

angličtině) a tělesné výchovy (vč. sportovních kurzů), a tedy jejich pozice ve studijních plánech? 

V jakém vzájemném poměru vnímá kandidát význam výuky těchto předmětů a jak by se toto 

mělo odrážet v jejich financování? 

Opět široce diskutováno na celofakultním shromáždění. 

Z mého pohledu oba předměty patří k profilu studenta Přírodovědecké fakulty.  

U tělesné výchovy je klíčové si uvědomit, že náplní současné, moderně pojaté výuky není 

nabídka sportovních kroužků, ale rozvoj pohybových dovedností a výchova ke zdravému životní 

stylu, k němuž kultura pohybu neodmyslitelně patří. V této oblasti tedy chci zachovat současný 

stav. 

Angličtina pak má zásadní význam pro vědeckou práci, jde o univerzální jazyk vědy a její 

znalost je pro naše absolventy zásadní. S tím, jak se liší vybavenosti posluchačů různých 

oborů, je i rozdílná intenzita vnímaných potřeb výuky.  

Současný systém vznikl jako reakce na neuspokojivý předchozí stav a stížnosti na nízkou 

kvalitu výuky i malou motivaci studentů. Parametry systému byly nastaveny v diskusi se 

zástupci studentů v ASF, nechal bych proto systému nějaký čas, aby bylo možřné vyhodnotit 

účinnost a pokud se to ukáže jako užitečné sáhnout k modifikaci.  

V bakalářském stupni vidím hlavní prostor pro srovnání rozdílů v základní jazykové úrovni 

studentů a zde bych patrně ponechal výuku angličtiny na individuální bázi. V magisterském 

stupni by měla nastoupit výuka odborné - a tudíž oborově specifické angličtiny, v doktorském 

pak pokročilé dovednosti zásadní pro vědeckou práci typu scientific writing, v obou případech 

bych viděl prostor pro jejich začlenění do studijních plánů.  
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A5. Jaká je vize kandidáta pro program STARS ‐ způsob vypisování pozic STARS a přijímání 

studentů, vyhodnocení úspěšnosti, propagace v zahraničí, model financování? 

Podrobně jsem toto rozvedl v odpovědi ve webové diskusi (dotaz doc. Cvrčkové), diskutováno 

rovněž na celofakultních setkáních. 

Rekapitluji: 

Program STARS rozhodně chci zachovat.  

Dle mého názoru jde o program, který výrazně stimuluje kvalitu doktorského studia.  

Vycházím přitom mj. i z vlastní zkušenosti, kdy ve svém týmu mám 2 zahraniční STARS 

doktorandky (Německo, Čína). Obě v konkurzu zvítězily nad několika desítkami uchazečů z 

celého světa a příchod těchto talentovaných studentek byl výrazným impulzem pro stávající 

doktorandy a celý tým.  

Budu se zasazovat o to, aby STARS prioritně sloužil jako nástroj pro podporu internacionalizace 

doktorského studia a aby se nevyskytovaly případy, kdy podpora STARS jde předem 

domluveným vlastním kandidátům a nejedná se o skutečnou otevřenou soutěž. 

 

A6. Jakým způsobem chce kandidát podporovat/motivovat doktorské studenty mimo program 

STARS? V dlouhodobém záměru fakulty se minulé vedení zavázalo „soustavně zlepšovat 

pracovní a životní podmínky a finanční zabezpečení studentů doktorských studijních programů“. 

Finanční situace se má zlepšovat podle slov minulého děkana i ze zdrojů kateder/ústavů. Jaký k 

tomu má kandidát postoj ‐ mají katedry/ústavy ze svých zdrojů vynakládat prostředky na 

finanční podporu (stipendia) svých doktorandů? Jak k tomu katedry/ústavy přimět? 

Podrobně rozvedeno v odpovědi ve webové diskusi (dotaz D. Hurného) i diskutováno na 

celofakultních shromážděních. 

Rekapituluji klíčové teze: 

Doktorské studium považuji za jednu z prioritních oblastí pro rozvoj fakulty. Při řešení musíme 

vycházet ze systému organizace a financování doktorského studia v ČR a na UK, který je 

otevřený a díky tomu neumožňuje soustředit prostředky na menší skupinu vynikajících studentů, 

kteří by měli podporu významně vyšší.  

Fakulta nemá prostředky na výraznější plošné navýšení stipendií všem doktorandům, taková 

paušální podpora by navíc postrádala motivační účinek.  

K podpoře máme i nyní řadu mechanismů, které umožňují podstatným způsobem navýšit příjem 

doktorandů. Jde jak o programy institucionálního charakteru - SVV, UNCE, 

PRVOUK/PROGRES, celofakultní program STARS, tak v neposlední řadě zapojení schopných 

doktorandů do grantových projeků.  

Budu klást důraz na to, aby pracoviště využívala všech dostupných nástrojů k vytvoření 

motivujícího prostředí, odměňujícího schopné doktorandy. Ti jsou pro katedry mimořádným 

přínosem a jejich podpora a zapojení do života pracoviště se katedrám vrací v podobě výsledků 

výzkumu, publikací i funkčního prostředí výzkumných týmů.  
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Aby byla podpora účinná a spravedlivá, musí být ale cílená a zohledňovat schopnosti a výkon.  

A7. Jakou by kandidát nastavil výši fakultních režií ve studentských grantech GAUK? 

Stávající nastavení režií GAUK nevidím jako problematické, ale ani jako neměnné dogma, 

záleží především na ekonomických aspektech. 

  

A8. Jaká má být do budoucna na fakultě pozice učitelských oborů, existují případná sekční 

specifika? Jak se kandidát staví k myšlence vytvořit celofakultní pracoviště, které by zahrnovalo 

současné didaktické katedry i relevantní pracovníky z jiných pracovišť, kde v současnosti 

samostatné didaktické katedry neexistují? 

Jednotlivé oborové didaktiky si přes řadu příbuzných rysů zachovávají specifika kmenových 

oborů.  

Jako zásadní vnímám spolupráci oborových didaktik a koordinaci didaktických aktivit napříč 

fakultou - to upřednostňuji před vytvářením nových celků. Je to směr, který se v současné době 

rozvíjí a budu jej dále podporovat. Příkladem je třeba zapojení oborových didaktik napříč 

sekcemi do projektu OP VVV nebo společná účast v didaktickém  PROGRESu. 

Pro etablování důstojné pozice oborových didaktik vnímám jako důležitý impulz prosazení 

specifické kategorie pro didaktiky v systému atestačního řízení, který je zabudován do stávající 

podoby atestačního řádu a umožňuje zohlednit specifika didaktických oborů.  

Ke vzniku centrálního didaktického pracoviště bych byl spíše skeptický - cestu vidím v 

koordinaci aktivit a plnohodnotném etablování didaktik na sekcích.  

 

A9. Jaký model navrhuje kandidát, v případě zachování učitelských oborů, pro zajištění a 

realizaci pedagogicko‐psychologických předmětů. Outsourcing od jiných fakult (FF, PedF), 

nebo přijetí interních pracovníků? 

O zachování učitelských oborů bych nechtěl vůbec polemizovat - dle mého názoru na naší 

fakultě mají pevné místo.  

Ohledně výuky pedagogicko-psychologických předmětů bych nechal rozhodnutí na oborových 

didaktikách, spolupráci s partnerskými fakultami však právě zde vidím jako užitečnou.  

 

A10. Jaký je postoj kandidáta ke zveřejňování podkladových studijních materiálů a centrálnímu 

nahrávání přednášek v rámci výuky a jejich poskytování studentům (např. v Moodlu)? 

Zveřejňování podkladových materiálů se stalo de facto standardem, nicméně v této oblasti 

vidím řadu důležitých aspektů k diskusi. 

Předně doprovodné materiály jsou vždy jen doplňkem přednášky, ne její náhradou. Nemají 

zahrnovat vyčerpávající obsah, ale spíše vodítko k uspořádání informací, případně interaktivní 

doplňky, data, softwarové nástroje atp. 

Pro charakter výuky přírodovědných oborů vidím jako zásadní udržet její kontaktní charakter - 
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tedy udržet studenty  na fakultě, v posluchárnách, v živém kontaktu s pedagogy - nikoliv je 

nechat konzumovat úplný obsah přednášek doma u notebooku. Proto nejsem příznivcem 

centrálního nahrávání výuky. Tuto formu bych ponechal pro mimořádné přednášky, záznam 

workshopů, diskusí, experimentů atp. - jako atraktivní prvek, který přímou výuku doplní, ale 

nebude jí suplovat. 

 

A11. Jaký má kandidát názor na současný systém rozdělování prospěchových a motivačních 

stipendií? Je kandidát pro vyplácení účelových stipendií na podporu vědecké činnosti studentů 

(např. účast na konferencích, stážích) ze zdrojů fakulty ‐ v jaké míře, do jaké výše? 

Nastavení prospěchových a motivačních stipendií by mohlo projít diskusí - nejsem si jistý, zda 

proporce mezi výší motivačního stipendia pro absolventy talentových soutěží a stipendia za 

vynikající studijní výsledky je nastavená citlivě - zde bude užitečná zpětná vazba od studentů. 

Prostředky na účelová stipendia pro hrazení účasti na konferencích apod. podle mého názoru 

jsou v rukou kateder a výzkumných skupin. Zde jsou k dispozici jak zdroje (typicky PRVOUK, 

SVV, UNCE, granty aj.), tak informace o aktivitách studentů, jejich zapojení do výzkumu a 

potřebách. Příspěvky musí být adresné a být co nejblíž vykonávané aktivitě - tj. na katedře, ve 

skupině. Obecně jsem se nesetkal s problémy studentů získat podporu pro výjezd na konferenci 

či stáž, ale toto se může oborově lišit. 

 

A12. Jakým způsobem by kandidát zajistil zpětnou vazbu pro vzdělávací činnost (zejména 

předměty a studijní plány) od studentů a absolventů? Jak by se kandidát stavěl například ke 

vzniku studentských oborových rad ‐ např. po vzoru PedF? Například i ve světle nové 

legislativy (povinnost mít hodnocení vzdělávací činnosti, kdy je kladen důraz na zpětnou vazbu, 

a to nejen ve formě studentského hodnocení předmětů, ale také ucelených celků ‐ ročníků, 

oborů), která fakultu čeká. 

Zpětná vazba je vždy důležitá - viz již odpověd na úvodní otázku, je třeba ale nastavit systém 

tak, aby hodnocení bylo účelné a nepřinášelo novou byrokracii, která bude jednak ubírat čas 

pedagogům na práci, zároveň ale i zvyšovat náklady na servisní činnosti.  

Jako důležitou vnímám aktivitu vedení fakulty při koncipování nových programů zajišťování 

kvality včetně spolupráce odborníků, vedení fakulty i jejích zástupců v AS UK. 

Existence studentských oborových rad na přírodovědných oborech nemá tradici a popravdě toto 

vnímám jako umělý prvek systému. Jako klíčové vidím fungování zpětné vazby k výuce, která 

se následně může promítnout i do modifikací studijních plánů -  k těm se musí následně vyjádřit 

vědecká rada příslušné sekce.  

 

A13. Jakou má kandidát vizi přijímacího řízení na fakultu: zachovat přijímací zkoušky, spíše 

odborné zadání nebo testy studijních předpokladů? Souhlasí kandidát se zveřejněním zadání a 

autorských řešení těchto testů ‐ proč ano, proč ne? Kdo má mít konečné slovo v návrhu 

přijímacího řízení (děkan, studijní proděkan, sekční proděkan, garant)? 
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Opět diskutováno na celofakultních shromážděních, proto zrekapituluji stručně.  

Jsem zastánce zachování přijímací zkoušky. Situace u různých oborů je odlišná a dynamicky se 

vyvíjí, fakulta proto musí mít mechanismy, jak na tyto změny reagovat. Ty však v zájmu 

zachování funkčnosti fakulty jako celku musí být koordinované. 

Úplné odbourání přijímací zkoušky je teoreticky možné, ale zcela mění charakter instituce - 

vyvolá výrazně odlišné potřeby na zajištění prostor, vyučujících rozvrhů i definici a zajištění 

úrovně pro postup studentů do dalších ročníků, než je tomu u přijímací zkoušky.  

U oborů, kde je výrazný nedostatek uchazečů, vidím jako účelné jít cestou nastavení podmínek 

pro přijetí bez přijímací zkoušky na základě prospěchu, úspěšného řešení talentových 

oborových soutěží aj.  

Zásadní je přitom účinná propagace studia správnými nástroji a u odpovídajících cílových 

skupin a v neposlední řadě spolupráce se středními školami a pedagogy. 

Ohledně charakteru testů - preferuji odborné testy před všeobecnými. I u oborů, které nemají 

specifické předměty na střední škole lze nadefinovat obsah zkoušky - z geografických oborů je 

takovým příkladem třeba Demografie. 

 

B. Personálie, vnitřní a vnější vztahy 

B14. Jakým způsobem by kandidát komunikoval s Akademickým senátem fakulty, potažmo jeho 

Studentskou komorou? 

Jak jsem uvedl v internetové diskusi (dotaz T. Macháčka), aktivní komunikaci s ASF považuji za 

zcela přirozenou součást práce vedení fakulty a je v zájmu celé fakulty aby tato klíčová grémia 

spolupracovala a kominikovala.  

Předpokládám proto oboustranně otevřenou komunikaci vedení fakulty s ASF - v celku, nebo 

podle dílčí problematiky s jeho jednotlivými komorami a komisemi. 

 

B15. Jaký je postoj kandidáta k současné organizační struktuře fakulty (4 sekce + ÚŽP) ‐ 

zachovat beze změny, nebo něco měnit (příp. jak ‐ vzniky, slučování, zániky pracovišť)? 

Na základě zkušeností z diskusí o případné změně organizační struktury, které proběhly v  

Nepovažuji za účelné experimentovat se změnami v organizační struktuře fakulty v době, kdy 

před námi stojí zásadní úkoly při naplnění velkých rozvojových projektů v rámci Kampusu.  

Přínos takové změny by nebyl velký, rizika však ano - v době, kdy budeme potřebovat veškerou 

energii soustředit na rozjezd velkých vědeckých center, bych to považoval na zbytečný hazard. 

Jako účelné vidím spíš bourat bariéry a posilovat faktickou spolupráci a stírání komunikačních 

bariér, daných organizační strukturou - a k tomuto se budu snažit hledat účinné cesty.   

 

B16. Jaké rozdělení agend (a jejich personální zajištění) by kandidát navrhoval ve svém 

kolegiu? Nakolik budou v rámci svých agend jednotliví proděkani autonomní? Mají být 
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proděkani hodnoceni podle výkonu své agendy? 

Rozdělení agend popisuji ve svém programu, stejně jako principy pro práci kolegia: 

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. 

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. 

Proděkani ve své činnosti musí mít výraznou autonomii a svobodu, zároveň ale vědomí 

odpovědnosti za celek a musí proto konat i vystupovat v rámci směru vedení fakulty a kolegia. 

Hodnocení proděkanů pochopitelně probíhá podle výkonu jejich agendy. Vzhledem k intenzitě 

kontaktů při práci ve vedení fakulty má děkan dostatek informací o výkonu agend z faktických 

výsledků, zároveň ale předpokládám pravidelné hodnotící pohovory s proděkany jako prvek 

zpětné vazby. 

 

B17. Jak chce kandidát zvýšit informovanost o otevřených výběrových řízeních (pozice 

vedoucích kateder, akademických pracovníků, postdok pozice)? Jak vnímá kandidát 

problematiku akademického inbreedingu a jaké navrhuje možnosti jeho prevence? 

Pro informovanost o otevřených výběrových pozicích vidím jako zásadní médium web - nejen 

web fakulty, ale využívání i specializovaných portálů, a to i zahraničních. 

K řešení problematiky inbreedigu bych obecně přistupoval evolučně - spíše kultivací prostředí 

než striktními opatřeními. Jako zásadní nástroj vidím autentickou internacionalizaci fakulty, kdy 

postupné zapojování zahraničních odborníků do práce týmů i do výuky bude přirozeným 

způsobem eliminovat negativní dopady inbreedingu, vyvěrajícího zpravidla z tradiční 

izolovanosti českého prostředí. Paralelně k tomu postupně dorůstá generace vědců, kteří měli 

příležitost vyjet na delší stáž do zahraničí, v řadě případů se vracejí zpět a pro takové 

pracovníky musí fakulta nabízet atraktivní prostředí.  

 

B18. Jak by kandidát motivoval kompetentní interní pracovníky k tomu, aby se chtěli ucházet o 

pozice vedoucích pracovišť? Kde a jak vyhledávat kandidáty externí? Domnívá se kandidát, že 

vedoucím pracoviště by měla být minimálně habilitovaná osoba? 

Klíčovou roli zde hraje odpovědná personální práce sekčních proděkanů, kteří díky svému 

rozhledu v rámci oboru mohou rozpoznat případné talenty. Vždy je však nutný vnitřní zájem 

kandidáta, do pozice vedoucího katedry ho nelze “strkat”. 

Za důležité považuji nabízet možnosti osobního rozvoje pro zájemce, včetně rozvoje 
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manažerských dovedností, spíše než cílenou výchovu vybraných osob. 

Habilitovaná osoba by ve vedení katedry měla být standardem, s ohledem na specifika oborů a 

pracovišť to ale není vždy nezbytná podmínka. Toto bych vždy ponechal na konkrétním případu, 

posouzení výběrové komise a diskusi s příslušným proděkanem. 

 

B19. Jak by kandidát motivoval pedagogy ke zlepšování pedagogické činnosti (v přímé i 

nepřímé výuce)? Jak by kandidát vynikající pedagogickou činnost hodnotil? Jak se kandidát 

staví k pozicím lektorů na odborných katedrách? Jaký jim přikládá význam ve srovnání s 

pozicemi asistentů a odborných asistentů? 

V této oblasti mají klíčovou roli vedoucích kateder. Ti musí mít věrohodný přehled o 

pedagogické práci akademiků a výsledky promítat do hodnocení.  

Pozici lektorů vnímám jako velmi důležitý institut, který je dle mého na fakultě málo využíván a 

chci se zasazovat o vyšší diverzitu rolí. Jako příklad beru geografickou sekci, kde jsme začali 

pracovníky s výukovým potenciálem převádět na pozice lektorů. K úspěchu je důležité, aby 

akademická obec repektovala rovnocennost rozdílných rolí v akademickém světě - kvalitní 

lektor není pro fakultu méně významný než kvalitní vědec 

 

B20. Jaký je názor kandidáta na současný Atestační řád? Jde o vhodný nástroj, se v 

současnosti vhodně nastavenými parametry, pro hodnocení práce pracovníků zaměstnaných na 

dobu neurčitou? 

Atestační řád považuji za zásadní regulační nástroj, který v situaci, kdy termínované úvazky 

přecházejí postupně na permanentní, fakulta musí mít k dispozici. Protože jsem byl u tvorby 

atestačního řádu od počátku, ztotožňuji se s jeho podobou.  

Atestační řád považuji za konkurenční výhodu naší fakulty oproti jiným fakultám, které k tomuto 

nepřistoupily. Jde především důležitý signál, stanovující standardy akademické práce. Kritéria 

stratifikuje podle rolí (AP, VP, L) i oborů, přičemž nastavení kritérií probíhalo po dlouhých a 

odpovědných diskusích sekčních vědeckých rad a zároveň bylo testováno na reálném vzorku 

pracovníků.  

Za podstatné považuji, že kritéria nastavují minimální akceptovatelný výkon, který většina 

akademických pracovníků pohodlně překročí - nejde tedy o limity, nastavené podle špiček v 

oboru. Plnění kritérií je pak navíc vždy pro komisi, která posoudí kandidáta v celkovém pohledu.  

 

B21. Jaká je podle kandidáta „třetí role“ fakulty (ve smyslu autority ve svém oboru, která chce 

mít dopad i na širší veřejnost)? Kde má v tomto ohledu fakulta silné a slabé stránky? 

Fakulta má díky své významné pozici odpovědnost v řadě oblastí, mj. i v pozici neformální 

autority ve veřejném prostoru. Práce s veřejností je proto důležitá, není to však klíčová 

rozvojová aktivita fakulty. 

V této oblasti vidím velký prostor pro využití nástrojů a sítí univerzity, stejně jako spolupráci s 
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ostatními přírodovědeckými fakultami v ČR.  

 

B22. Považuje kandidát za vhodné zajišťovat alumni emailové účty pro udržení vazby 

absolventů k fakultě? Jak by podle kandidáta tento systém fungoval? O jakých cílech kandidát 

vzhledem k bývalým absolventům uvažuje? 

Kontakt s alumní je důležitý pro budování vícengeneračního společnenství fakulty. Existenci 

dedikovaných e-mailových adres pak beru jako příležitost pro podporu kontaktu s absolventy 

Cíli by mělo být pěstování sounáležitosti, budování sítí, příležitosti zaměstnání pro studenty, 

zpětná vazba. 

V této oblasti bych se snažil aktivně využívat možností a centralizovaných aktivit UK. 

 

B23. Jaká má být podle kandidáta budoucnost oddělení vnějších vztahů ‐ koncepce, rozsah 

činností a služeb, způsob řízení (míra autonomie ve stanovování priorit)? Je žádoucí, aby se na 

realizaci PR aktivit vlastními projekty nezávisle podílela i jednotlivá pracoviště (katedry, sekce)? 

Vnější vztahy, resp. PR aktivity jsou vždy nástrojem podporujícím hlavní aktivity dané instituce - 

ať již jde o fakultu nebo komerční subjekt. Zadání pro PR aktivity proto musí vycházet u 

centrálních aktivit od vedení fakulty. PR oddělení si nemůže samo definovat agendu nebo 

nástroje realizace - tím je vedení fakulty, autonomii by ale mělo mít v oblasti způsobu jejich 

uchopení 

Fakulta svými prostředky může zajišťovat jen omezený rozsah PR aktivit. Pro funkčnost 

systému je proto třeba zcela jasné nastavení priorit i rozsahu aktivit. V řadě aktivit lze využít 

synergie s UK, specifické oborové aktivity pak přirozeně mohou být decentralizované s předem 

jasně stanoveným rozsahem centrální servisní podpory. 

Budu proto prosazovat jasné vymezení okruhů aktivit OVV - a to i v zájmu pracoviště samého - 

tak, aby bylo jasné, jakým okruhům aktivit se fakulta věnuje, jaké činnosti OVV zajišťuje samo, 

pro které aktivity a v jakém rozsahu poskytuje servis. 

 

B24. Do jakého pořadí by v prioritách oddělení vnějších vztahů kandidát seřadil následující 

cílové skupiny: 

a. absolventi fakulty b. fakultní veřejnost c. laická veřejnost d. nejmladší generace (MŠ, 1. 

stupeň ZŠ) e. pedagogové SŠ f. pedagogové ZŠ g. studenti SŠ h. talentovaní SŠ studenti 

(účastníci olympiád, SOČ apod.) i. studenti VŠ (potenciální uchazeči o NMgr. a Ph.D. studium) 

j. tuzemská média k. zahraniční média l. zahraniční univerzity m. zaměstnavatelé absolventů n. 

žáci 2. stupně ZŠ Měly by být takové priority (interně) zveřejněny? 

Priority si dovolím zjednodušit: 

1 uchazeči SŠ (talentovaní i ostatní) + pedagogové SŠ 

2. uchazeči do NMgr a PhD z jiných fakult a zahraničí 

3. tuzemská média 
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4. fakultní veřejnost 

Ostatní cílové skupiny beru jako sice zajímavé a v různých aspektech důležité, ale pro fakultu, 

která má konečný rozpočet i personální možnosti, nepředstavují těžiště PR aktivit a jejich 

význam nerozlišuji. 

Priority by měly být součástí dlouhodobého záměru - ten je veřejný. 

 

B25. Jaký postoj zastává kandidát k nahrávání a publikování přednášek organizovaných 

fakultou pro veřejnost (např. na YouTube)? Jaký je obecně postoj kandidáta k využívání 

institutu tzv. zaměstnaneckých děl ‐ vzhledem k tomu, že ze zákona je právě zaměstnavatel (~ 

děkan) vykonavatelem práv k takovým dílům? 

Nahrávání výjimečných přednášek a akcí zcela určitě podporuji, mj. jsem byl iniciátorem 

zavedení služby SlidesLive, využívané pro souběžný záznam prezentací a přednášek. Beru to 

jako důležitý nástroj pro PR a oslovování veřejnosti. 

U výkonu institutu zaměstnaneckých děl vidím jako nutné dodržovat legislativní rámce - což je 

věcí komunikace s právním oddělením. Pro zveřejňování děl vidím tam, kde je to vhodné, 

využívat podporu UK a stávající nástroje, např. centrální repozitář. 

 

C. Věda a rozvoj 

C26. Je kandidát spokojen se schváleným dlouhodobým záměrem fakulty? Chybí/přebývá v 

něm něco? 

Vzhledem k tomu, že jsem se na formulaci dlouhodobého záměru fakulty podílel, s ním jsem 

rámcově spokojen.  

Jak uvádím ve svém programu, DZ poskytuje komplexní výčet aktivit, které fakulta musí 

zajišťovat. 

Pro strategické směrování je však třeba definovat priority rozvoje - což je to, co je obsaženo v 

mém programu, kdy k jednotlivým klíčovým prioritám jsou přiřazeny konkrétní body z 

dlouhodobého záměru, které pro úspěšné naplnění cílů rozvoje vnímám jako zásadní. 

 

C27. Jakým mechanismem by kandidát rozděloval institucionální finance na úrovni fakulty a na 

úrovni nižších celků (sekcí)? Jakým mechanismem by byly na těchto úrovních rozdělovány 

finance určené na vzdělávací činnost? 

Na úrovni fakulty chci pokračovat v systému, analogickém současnému - tj. výkonovém 

systému s kompenzací nepříznivých dopadů formou vnitrofakultní koheze. 

Nechci hledat zcela nové mechanismy pro přerozdělování prostředků, které k nám přitékají 

podle celkem ustálených (byť ne vždy logických) pravidel. Jako důležitou vnímám existenci 

mechanismu, vyrovnávajícího výkyvy systému - tak aby díky ad-hoc změnám koeficientů, 

nereflektujícím reálný výkon, nedocházelo k fatálním dopadům na jednotlivé obory. 
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Výkonový mechanismus jako základ pro rozdělování prostředků pak předpokládám jako 

standard i při rozdělování prostředků v rámci sekcí. 

 

C28. Jakým způsobem by měla být v Česku věda hodnocena a jak by v návaznosti na 

hodnocení měly být rozdělovány finance? Jaký je postoj kandidáta k současnému systému 

hodnocení vědy? 

Děkan fakulty principy řízení vědy v ČR neovlivňuje a nemá na ně bezprostřední vliv. 

Přírodovědecká fakulta však je jednou z nejvýznamnějších součástí UK, která je klíčovým 

hráčem české vědy. Jako děkan bych proto aktivně působil na vedení UK tak, aby 

neprosazovala metodiky, které by mohly být pro přírodovědné obory znevýhodňující. 

Žádný systém není absolutně dokonalý, za důležité však považuji zachovat prvky nestrannosti a 

objektivních podkladů pro hodnocení, které by mělo zohledňovat výkon.  

Za nejlepší považuji kombinovaný systém s výrazným základem ve výkonovém modelu s 

omezenými doplňky v podobě kvalitativního hodnocení  

Nejsem příznivcem hodnocení, založeného na peer review, zejména s ohledem na subjektivitu, 

netransparentnost a velkou časovou, personální i finanční náročnost. 

 

C29. Jaký je postoj kandidáta k principům rozdělování financí na UK. Principy rozdělování 

financí na UK v současnosti do velké míry odpovídají způsobu, jak rozděluje prostředky mezi 

vysoké školy MŠMT. V případě, že by univerzita uvažovala o reformě (např. AV rozděluje 

peníze jinak), jaký postoj a cíl by kandidát měl? 

Viz předchozí odpověď - chci být aktivním partnerem vedení UK, přičemž preferuji stávající 

výkonový model s kvalitativními prvky.  

Postoj vůči případné reformě záleží na jejích parametrech. 

 

C30. Jaká je kandidátova vize pro projekt BIOCEV ‐ efektivní využití přístrojové kapacity, 

střednědobý způsob financování (účast fakulty), organizace a logistika (např. přesuny 

pedagogů, přímá výuka ve Vestci aj.). 

Biocev je součást fakulty a je třeba zajistit podmínky pro jeho udržitelnost. Parametry 

udržitelnosti je třeba průběžně sledovat tak, aby neohrozily klíčovou prioritu rozvoje fakulty 

kterou je Kampus a finančně nezatěžovaly ostatní obory.  

Přesuny pedagogů, výuka ve Vestci a další organizační aspekty jsou věcí života daných 

pracovišť a biologické sekce, do nich nechci inherovat.   

 

C31. Jak kandidát hodnotí dosavadní práce na realizaci projektu Kampusu Albertov? Jak hodlá 

při realizaci tohoto projektu spolupracovat s ostatními zainteresovanými fakultami? Jak bude 

během přípravy a realizace projektu zohledňovat zájmy studentů a zaměstananců ‐ např. 

požadavky na tiché studovny, prostory pro společné studium či sociální a relaxační zázemí 
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nově vznikajících budov. 

Kampus je klíčovou prioritou mého programu. 

Dosavadní práce jsem mohl sledovat z blízkosti, neboť jsem součástí vědecké rady Kampusu a 

v posledních letech jsem koordinovalpřípravu Globcentra. Projekt měl v různých fázích vývoje 

odlišné tempo, v současné fázi projekt však běží dobře a klíčovým úkolem vedení v dalším 

období je zajistit, aby se podařilo v plánovaném termínu Kampus vybudovat a především naplnit 

jeho odborný potenciál. 

Spolupráce s 1LF a MFF je jproto ednou z přirozených priorit agendy z hlediska vnější 

komunikace a určitě chci navázat na dosavadní těsnou spolupráci.  

Projekt Kampusu je od začátku budován s ohledem na potřeby uživatelů a tyto potřeby - jak 

vědecké facility, tak posluchárny, relaxační prostory, restaurační prostory, studovny atp. se 

promítly do návrhů, u kterých patrně bude ještě nějaký prostor na dopřesnění.  

 

C32. Jaké by kandidát byl ochoten nastavit pravidla ve věci financování projektů BIOCEV a 

Kampus Albertov, aby tyto akce neohrozily fungování současných dobrých pracovišť fakulty? 

Oba projekty fakulta realizuje proto, aby zajistila růst do budoucnosti. Správné nastavení 

parametrů provozu tak bude pro vedení fakulty zásadní.  

Oba projekty jsou přitom v odlišné situaci. 

Biocev již běží, je u něj třeba sledovat udržitelnost a ze strany fakulty mu poskytnout částečnou 

podporu, aby obtížný rozjezd ustál a byl následně úspěšný.  

Ohledně Kampusu vidím jako zásadní nedopustit, aby z Globcentra a Biocentra vznikly 

samostatné administrativní útvary, což by negativně ovlivnilo nejen vlastní odborný život a 

vazby mezi fakultami a novými centry, ale i transparentnost a ekonomiku provozu. Považuji za 

zásadní trvat na začlenění center jako standardní součásti do zůčastněných fakult, sekcí a 

kateder.  

Udržitelnost provozu je prvořadá - a mysleli jsme na ni už při plánování. Jak např. v tom, že 

požadavkem pro projektanty byly budovy energeticky maximálně úsporné, tak i v tom, že třeba 

rozlohy ploch, projektované v rámci Globcentra jsme navrhovali tak, aby očekávaný dopad na 

provozní náklady při odhadovaném rozpětí provozních nákladů a stávajícím příjmu sekcí byl 

zvládnutelný a neovlivnil negativně hospodaření zúčastněných kateder. 

Oba rozvojové projekty beru jako mimořádné rozvojové příležitosti, které se nebudou opakovat, 

které fakultu pomohou nastartovat do mezinárodně konkurenceschopné úrovně a díky excelenci 

ji pomohou dosáhnout na nové zdroje financování. 

 


