
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? 

 
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? 

 
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? 

 
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? 

 
A5. Jaká je vize kandidáta pro program STARS ‐ způsob vypisování pozic STARS a 

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

 
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? 

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

Fakulty mají možnost jít pod základních 15 %, záleží na rozhodnutí děkana. 
 
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? 
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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? 

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

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

 
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? 

 
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. 

 
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)?  

 

B. Personálie, vnitřní a vnější vztahy 
B14. Jakým způsobem by kandidát komunikoval s Akademickým senátem fakulty, potažmo 

jeho Studentskou komorou? 
 
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)? 

 
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 
proděkani hodnoceni podle výkonu své agendy? 

 
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? 
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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? 

 
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? 

 
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? 

 
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? 

 
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? 

 
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)? 

 
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? 
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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? 

 

C. Věda a rozvoj 
C26. Je kandidát spokojen se schváleným dlouhodobým záměrem fakulty? Chybí/přebývá 

v něm něco? 
 
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? 

 
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? 

 
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? 

 
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.). 

 
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 nově vznikajících budov. 

 
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? 
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