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KAMPUS 2021 
Volební program pro volbu kandidáta na děkana přírodovědecké fakulty pro funkční období 2017 až 2021 

 
 
Preambule 
  Přírodovědecká  fakulta  UK  je  významnou  institucí  v mezinárodním měřítku,  silnou 
součástí  Univerzity  Karlovy  a  velkou  akademickou  komunitou  s řadou  úspěšných  vědecky 
aktivních osobností ve svých řadách. Snadno lze nalézt dostatek informací podporujících výše 
uvedená  tvrzení.  Lze  samozřejmě  začít  i  srovnáními,  která  si  budou  všímat  toho,  že  naše 
partnerství  s vysokými  školami  v Evropě  či  ve  světě  nejsou  dostatečně  rozvinutá,  že 
zaostáváme při získávání talentů a stále jsme si dostatečně neosvojili systém postdoků, či toho, 
že jako celek nejsme dostatečně konkurenceschopní při soutěži o mezinárodní granty. Moje 
přesvědčení je, že fakulta v minulých osmi letech prodělala celou řadu potřebných změn a ušla 
velký kus cesty kupředu. Domnívám se, že se nám v předcházejícím období dařilo jak v rámci 
UK,  tak ve  srovnání  s ostatními přírodovědecky orientovanými  institucemi v ČR.  Jsem  tedy 
přívržencem optimistického úhlu pohledu a věřím, že pokud budeme i nadále dobře reagovat 
na měnící se situaci v ČR, Evropě i ve světě, tak fakulta posílí své mezinárodní postavení a dále 
upevní svou pozici v českém výzkumně‐vzdělávacím prostoru. 

Chtěl bych svou zkušeností, znalostí akademického prostředí s jeho specifiky a svými 
organizačními  schopnostmi přispět k tomu, aby  tomu  tak bylo. Děkan  fakulty  jistě nemůže 
dospět  k úspěchům,  ke  kterým  nedospěje  fakulta  samotná.  V tomto  směru  je  spíše 
strojvůdcem lokomotivy, která sviští do příštího akademického roku, než projektantem tratí, 
po  kterých  se  pojede.  „Průsmyky  budoucnosti“  jsou  určovány  velkými  změnami  ve  vědě, 
terciárním  vzdělávání,  změnami  v  Evropě  s její  měnící  se  mapou  (priorit)  i  ve  světě  se 
„čtvrtou“ průmyslovou  revolucí  za dveřmi. Děkan  s jeho  týmem proděkanek/proděkanů by 
nicméně  měl  být  schopen  fakultní  akademickou  obec  oslovovat,  sjednotit  ji  vůči 
nejdůležitějším výzvám a postarat se o to, aby organizační zajištění hlavních fakultních činností 
úspěchu napomáhalo. 

 
Hlavní body programu 
Dlouhodobý záměr fakulty na roky 2016 až 2020 byl zpracován ve spolupráci s ASF po pečlivém 
zvažování  priorit  a  dobře  navazuje  na DZ UK. Domnívám  se,  že  je  to  kvalitně  připravený 
dokument, který dostatečně vymezuje hlavní priority pro fakultu a její akademickou obec a je 
i adekvátním podkladem pro budoucí vedení fakulty. V dalším si jako body programu dovolím 
vyzdvihnout pouze ty cíle, které cítím jako obzvlášť důležité, a některé aspekty řízení fakulty. 

Ve stručnosti považuji za hlavní výzvy pro fakultu v následujícím období  

 přípravu na nová centra na Albertově v roce 2021,  

 získávání uchazečů a talentů pro všechny stupně studia,  

 získávání vědeckých osobností, zajištění podmínek pro jejich další růst a  

 zajištění  postavení  fakulty  na měnící  se mapě  řízení  a  financování  vědy  a 
terciárního vzdělávání. 

Z aspektů fungování fakulty, které bych rád zdůraznil, je to především  

 výkonové financování pracovišť, 

 autonomie sekcí a studijních programů, 

 kvalita doktorského studia a systém postdoků 

 zlepšení kvality podpůrných činností a služeb. 
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Čtyři následující roky se, věřme, budeme muset vyrovnávat s trendy, nikoli s náhlými 
katastrofami.  I  tak bychom neměli  zapomenout na  to,  že  sebepomalejší  trend  si  vyžaduje 
reakci  a  neměli  bychom  si  kupovat  klid  v současnosti  za cenu  otřesů  v budoucnosti.  Jsem 
přesvědčen, že fakulta musí udržet dosavadní dynamiku změn a reagovat pružně na měnící se 
situaci kolem nás. To je dle mého názoru i hlavní výzvou pro další vedení fakulty – bude jeho 
odpovědností, že si svůj či fakultní „klid“ nebude kupovat nečinností tam, kde je třeba konat. 
Bude přitom nesnadné odolat pokušení „spočinutí“ zejména proto, že pomyslný Alenčin svět 
změn vynucených novým zákonem o vysokých školách či požadavky projektového financování, 
natož pak změn v našich disciplínách, bude nebezpečně dokonalou nápodobou stavu, kdy stát 
na místě znamená běžet ze všech sil. 
 
Reakce na změny ve financování a dostupnosti zdrojů  

 

Přírodovědecké fakulty čeká období změn pravidel, kterými se řídí jejich financování, zejména 
financování  vědy. Půjde ale  i o  zabezpečení adekvátní podpory pro  výuku přírodovědných 
oborů. Spolu s technickými VŠ by měly účinněji prezentovat potřeby, které terciární vzdělávání 
v přírodních vědách má. Do jejich společné agendy patří i způsoby jak čelit erozi zájmu mladé 
generace, jakým směrem působit ve středním školství. 

Z dlouhodobého  hlediska  nezbývá  než  se  více  angažovat  všude  tam,  kde  dochází 
k poškozování důvěry společnosti v užitečnost vzdělání, přírodních věd či vědeckého výzkumu, 
což je prvotní příčinou toho co umožňuje politikům dělat škrty. Terciární vzdělávání, jistě ne 
jako celek, ale to přírodovědné snad z velké části, je právě vzděláním, které vytváří profesní 
předpoklady, které nezaniknou se změnami v následujících dekádách v rámci takzvané čtvrté 
průmyslové revoluce, která přinese digitální propojení procesů výroby v továrnách. Na titulní 
straně jednoho deníku jsem nedávno četl článek o tom, jak „vydělávají“ patenty prof. Holého. 
Před  tím  ale,  než  začne  patent  vydělávat,  je dlouhá  cesta,  ostatně  nebylo  tomu  jinak  ani 
v případě slavného příběhu prof. Holého. Je na nás abychom takovou cestu uměli veřejnosti 
podat nikoli jako nábližku mezi nápadem a miliardou za patent, která trvá dva až pět let a je 
dokonce plánovatelná, ale jako úsilí které musí být daleko širší a které vyžaduje nejen cílenou 
podporu  řešení  otázek  orientovaného  výzkumu,  ale  také  dostatek  lidí  s odpovídajícím 
vzděláním a příležitostmi k tomu dělat dobrou vědu. 

Z krátkodobého hlediska je třeba dbát, aby nedošlo k poškození financování přírodních 
věd v souvislosti se současnými změnami, které lze očekávat při změnách hodnocení vědy na 
státní úrovni. Fakulta by měla trvat na tom, že kritéria financování by měla být založena na 
základě  (i) detailní bibliometrické  analýzy  výstupů,  (ii) mezioborového  srovnávání,  (iii) bez 
zavádění  umělých  parametrů  „efektivity“  či  „společenského  dopadu“,  které  jsou  jenom 
zakukleným politikem. Politikum ve  financování  různých  typů  tvůrčích  činností bude vždy  ‐ 
řešením je pouze diskurz před konkrétním politickým rozhodnutím a samozřejmě naše silná 
přítomnost  v něm.  Domnívám  se  rovněž,  že  role  oponentů/posuzovatelů  v modifikování 
závěrů (i) a (ii) by měla být spíše menší. Důvodem není ani tak nedůvěra v princip práce komisí 
posuzovatelů,  jako  spíš  nedůvěra  v konkrétní  implementaci,  kterou  lze  očekávat  v našich 
roztříštěných podmínkách, v zemi s malými počty velmi různorodých institucí a nízkou úrovní 
řízení vědy. 

Významným problémem současné situace vědeckých a vzdělávacích institucí je kromě 
nestability  financování  také  to,  že  způsoby  řízení  a  financování  jsou  zbytečně  svazující. 
Zbytečná složitost postupů a absence důvěry vedou k detailistickému výkaznictví, které navíc 
spotřebovává nemalou  část vynakládaných  financí. Neustále nové  způsoby  „projektového“ 
financování mají stále detailnější a manipulativnější ambice, namísto kýženého efektu však 
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většinou přinášejí pouze ztráty prostředků ve srovnání s tím, kdyby byly tyto vysokým školám 
svěřeny „bez dalšího“. Nepochopení, které mezivrstva řídící byrokracie projevuje pro bádání a 
tvůrčí  činnost,  je  alarmující.  Budoucí  vývoj  nicméně  bude  klást  zvýšené  nároky  na 
administrativu  (a  řídící  administrativu)  fakult.  Budeme  muset  plnit  formální  požadavky 
poskytovatelů  financí  a  operovat  v oblastech  spolupráce  s firmami,  se  zahraničím  a 
s partnerskými institucemi po světě. Zjevně se složitost těchto úkolů a nároky na jejich zajištění 
budou zvyšovat. 

Omezení  dostupnosti  financí  na  národních  úrovních  vedlo  k zostření  konkurence  o 
evropské/mezinárodní  granty.  Úspěch  v těchto  soutěžích  se  nedostaví  jinak  než  tak,  že 
pozvemem do  svých  řad osobnosti,  které budou mít  šance na úspěch.  Tyto osobnosti  ale 
musíme  získat a udržet,  což  je dlouhý a nákladný proces. K  tomu abychom  v budoucnosti 
uspěli lépe v soutěži o ERC starting granty již například UK začala dělat první kroky. V obecné 
rovině  jde  pro  fakultu  v tomto  směru  o  rozhodnutí  jaké  kroky  (a  za  kolik)  učinit  pro  to, 
abychom  získali  konkurenceschopné  vyzyvatele do  vlastních  řad.  To bude do  značné míry 
sekčně a oborově specifické, vesměs to ale bude nákladné a bude to vytváření předpokladů 
pro  úspěch,  úspěch  samotný  nebude  garantován.  Je  třeba  si  ale  uvědomit,  že  vysoká 
nákladnost  počátečních  fází  je  předplácením  budoucí  prestiže  a mezinárodní  viditelnosti 
s pozitivními zpětnými vazbami. 
 
Kampus Albertov – vznik Biocentra a Globcentra jako klíčový moment v rozvoji fakulty 

 
Je  pro  mne  osobně  zadostiučiněním,  že  z návrhu  malé  pracovní  skupiny,  která  se  sešla 
s rektorem UK  na  Karlově  v červenci  2006,  je  dnes  investičně  podpořený  projekt  a  že  se 
budeme  v  následujících  měsících  zabývat  konkrétními  kroky  pro  výběr  projektanta.  Tři 
albertovské fakulty UK si zaslouží tuto veřejnou podporu a věřím, že pro jejich týmy to bude 
potřebná a vítaná příležitost ke spolupráci, a to nejen rámci UK. Pro fakultu je velmi důležité, 
že současné vedení univerzity projekt podporuje jako svoji prioritu a poskytlo mu odpovídající 
zajištění. 
  Centra KA nejsou jenom prostor navíc, který by nám měl umožnit konečně překonat 
naše  prostorové  limitace,  nejsou  jenom  posílením  vybavenosti  naší  fakulty.  Centra  jsou 
především  výzvou,  jejíž  zvládnutí  posune  fakultu  vědecky  a  učiní  z ní  atraktivnější  cíl  pro 
akademiky i studenty. V následujících měsících a letech nás čekají úkoly, které se budou týkat 
upřesňování  našich  požadavků  jako  zadavatelů  a  posléze  koordinace  průzkumných  a 
stavebních  činností. To však není ta hlavní výzva. Tou hlavní výzvou  je připravit se na start 
center personálně,  využít  synergií  v nabídkách programů  a pobídek na národní  i evropské 
úrovni, zajistit, že centra budou i „výtahy“ právě v tom smyslu, v jakém tento termín používá 
evropský program Teaming z portfolia H2020 – tedy výtahy k excelenci. Centra jsou pro nás 
příležitostí posílit  fakultu o nové  týmy,  získat  více extramurálních prostředků,  zlepšit  svoji 
konkurenceschopnost na evropské půdě a přiblížit se jimi, ale bez ostrých hranic vůči „zbytku“ 
fakulty, našim partnerům z vedoucích pozic evropské vědy a vzdělávání.  

Chtěl  bych  rekapitulovat  názor,  že  centra  se  nesmějí  stát  organizačně  izolovanými 
věžemi  ze  slonoviny,  jejich  role musí  být  právě  opačná. Musejí  být  (co  se  týče  fakultní 
participace  v nich)  od  počátku  integrální  součástí  fakulty,  a musejí  tak  i  zůstat.  Věřím,  že 
nebude problém dořešit technicko‐ekonomické aspekty spolupráce participujících fakult, a že 
nové  facility  zůstanou mezioborové  a otevřené. Centra budujeme proto,  abychom  v jejich 
rámci usnadnili fungování našich týmů a získali týmy nové. Musíme dosáhnout obojího a  je 
zjevné, že proces obsazování nových  laboratoří bude nutně muset zahrnovat principy peer 
review a bude kompetitivní. Fakulta by ve  spolupráci  s albertovskými  fakultami a UK měla 
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využít  příležitosti  a  konstituovat  výzvu  pro  nové  výzkumné  týmy,  kterou  by  měla 
s několikaletým předstihem vytvořit a dobře propagovat.  

Důležitým aspektem vytváření naší startovní pozice bude právě vazba na strategické 
partnery UK a na všechny oborově relevantní klíčové partnery. Tento „žebřík k excelenci“ byť 
by i nebyl projektově kotven v evropských či státních programech, musíme využít k získávání 
nových týmů, ke spolupráci při formování strategických rozhodnutí týkajících se rozvoje oborů 
a  spolupráce. Důležitou oblastí, ve které nám mohou být naši partneři velmi prospěšní,  je 
získávání know‐how při podpoře uplatňování výsledků výzkumu v praxi.  

Budování center bude, jako každá stavba, po technické stránce znamenat komplikace. 
Musí být  samozřejmostí,  že  zajistíme  jak adekvátní  řešení pro  stravování  tak prostory pro 
fungování  těch  pracovišť,  kterých  se  dotkne  zmizení  současných  stavebních  provizorií  na 
parcelách center. 
 
Spolupráce s ústavy AV ČR 

 
Ústavy  AV  ČR  jsou  zaměstnavateli  našich  absolventů,  spolupracují  s námi  na  doktorských 
studijních programech a podílejí se na řadě společných projektů. Vědečtí pracovníci z ústavů 
Akademie u nás působí jako učitelé i vedoucí prací. Ústavy AV ČR jsou pro fakultu klíčovými 
partnery a toto partnerství je třeba rozvíjet. Zatímco komunikace mezi pracovišti či bilaterální 
vztahy  fungují,  v některých  oblastech  společného  zájmu  se  AV  ČR  a  vysoké  školy  obtížně 
dobírají společných pozic, což je v posledku ke škodě oběma stranám. Jsem přesvědčen o tom, 
že úsilí o  lepší shodu nad řešením problémů na všech úrovních  je potřebné. Společně  jsme 
schopni lépe působit při prosazování vědy, poznávání a výzkumu do středu pozornosti médií a 
společnosti. 
 
Infrastruktura Biocev 

 
Infrastruktura Biocev je letos prvním rokem v provozu a hostí naše vědecké týmy zabývající se 
biologií a biochemií. Biocev je rovněž důležitý pro naše spolupráce v orientovaném výzkumu, 
je využitelný  jako platforma pro projekty Twinning  či Teaming v rámci H2020. V projektu a 
infrastruktuře se setkávají týmy nejen dvou univerzitních fakult, ale především týmy našich 
fakult a týmy ústavů AV ČR. Je to v tomto ohledu podstatný počin, který může začít novou éru 
spolupráce s Biotechnologickým ústavem AV ČR, který v Biocev sídlí celý,  jakožto  i s dalšími 
partnery.  Úspěch  vědeckých  projektů  v rámci  Biocev  by  nám mohl  v následujícím  období 
pomoci i při získávání nových týmů pro Kampus Albertov. 

Možnost spolupráce napříč obory, ústavy či metodami „přes chodbu“ je onou mantrou, 
která nastartovala mnohé úspěšné kariéry ve vědě a se kterou se staví i výzkumné instituce ve 
světě. My máme  vynikající příležitost pokusit  se nyní o  totéž.  Jsem přesvědčen,  že Biocev 
projde lety testování udržitelnosti v letech 2016 až 2020 úspěšně a že posílí prestiž fakulty jako 
špičkové, na výzkum orientované fakulty.   

 
Získávání uchazečů o studium 

 
Fakultní studijní programy se v různé míře potýkají s nedostatkem uchazečů o studium. Získat 
dostatečný zájem potenciálních studentů v počtu, který by zajistil fungování oborů, je klíčové. 
Vidím  cestu  v tom,  že  fakulta  daleko  důrazněji  podpoří  propagaci  studia  směrem 
k bezprostřední cílové skupině (=studentům SŠ), nicméně že tuto propagaci bude směrovat a 
řídit příslušná sekce. Sekční odlišnosti jsou zde podstatné a pokus spojit vše pod jednu hlavičku 
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nebyl  úspěšný.  Do  koordinace  v tomto  směru  by  bylo  vhodné  více  zapojit  katedry 
učitelství/pracovníky  didaktiky  a  katedry  by měly  převzít  více  iniciativy  při  práci  se  svými 
partnery na SŠ. 

Portál (a projekt) Přírodovědci, který prokázal svoji životaschopnost a má široký dosah, 
by měl být využit pro co nejširší kontakty se SŠ. Portál sám nicméně není výlučně „náborovým“ 
portálem, k tomu by měly sloužit i jiné kanály. Oddělení vnějších vztahů by mělo působit v roli 
pro PR a media  s přesně definovanými úkoly,  spíše než v roli autora konceptů  jak  získávat 
uchazeče  a  talenty.  Ty  by měly  být  vytvořeny  ve  spolupráci  didaktických  kateder/skupin, 
sekčních koordinátorů, koordinátorů talentových soutěží, SVR a příslušného proděkana. 

Při budování svého portfolia programů musí fakulta umět reagovat na změnu poptávky 
po příslušných typech absolventů. Populační křivka posléze zase poroste, nicméně to nemusí 
nutně  znamenat  návrat  ke  starému  stavu.  Měli  bychom  si  více  všímat  jak  uplatnění 
absolventů/ situace na pracovním trhu/vzniku nových profesí, tak iniciativ ostatních vysokých 
škol – věřím, že dílčí odpovědí na současné problémy zájmu uchazečů může v budoucnu být i 
další  změna/ úprava nabídky programů,  jakkoli  vím,  že  k velkým  změnám  v nedávné době 
došlo.  Budeme  moci  v následujících  letech  analyzovat  to,  zda  se  tyto  změny  setkaly 
s předpokládaným ohlasem. 

Naše studijní programy se potýkají s potřebou získat talenty. Oslovování talentů a jejich 
získávání ke studiu musí být v čele naší pozornosti a nesmíme na ně šetřit podporou, včetně 
podpory  naší  role  při  organizaci  předmětových  olympiád  a  talentových  soutěží.  Naším 
problémem při oslovování studentů středních škol je, že jim buďto nabízíme vzdělávací aktivity 
nebo přicházíme  (navíc nedůsledně a málo)  s  „reklamou“. Vzdělávací aktivity ale  zůstávají 
vzdělávacími  (čímž  není  řečeno,  že  je  špatně  že  takové  aktivity  nabízíme)  a  „reklama“  je 
omezeně účinná mimo jiné i proto, že středoškoláky je problematické oslovovat cestou přímé 
propagace.  Budu  navrhovat,  abychom  rozvinuli  do  větší  šíře  nabídky  pro  studenty  (na 
středních školách a na jiných VŠ v případě uchazečů o NMgr. studium) v podobě akcí zvoucích 
na  fakultu  a upozorňujících na  fakultní úspěchy  a prestiž  ‐  letních  škol,  korespondenčních 
seminářů,  fakultních  soutěží  po  vzoru  SOČ  etc.  Forma  a  typ  aktivity  budou  jistě  oborově 
specifické, v režii příslušné skupiny oborů. Pokud vyhlásíme příslušnou aktivitu jako soutěž, ve 
které  je možno  se  účastnit  nějakou  prací  nebo  příspěvkem, můžeme  s takovýmto  avízem 
oslovit co nejširší pole uchazečů a vzhledem k obsahu sdělení lze doufat i ve snazší a účinnější 
doručování. Podobný princip, oslovit co nejširší spektrum potenciálních zájemců s tím, že pro 
malý počet vítězů to znamená možnost účasti na něčem motivujícím a zajímavém, používají 
mnohé  VŠ v zahraničí i u nás a řeší tím zjevně jak otázku získávání talentů, tak propagaci svého 
působení v oblasti vzdělávání i výzkumu. 
 
Získávání talentů do doktorského a postdoktorálního stupně, nových tvůrčích osobností a 
týmů, internacionalizace fakultního prostředí 

 
Důležitým aspektem péče o doktorské studium je zlepšování náplně studijních programů, tak 
aby zkušenosti konkrétního studenta byly méně závislé na podmínkách a možnostech školicího 
pracoviště.  Je  třeba,  abychom  pro  studenty  ve  zvýšené míře  zajistili  nabídku,  která  bude 
doplňovat  dovednosti  a  znalosti  získané  na  školicím  pracovišti  a  lépe  je  připraví  na  jejich 
profesní dráhu.  Je  celá  řada  specifických aktivit, které  je vhodné podporovat  ‐ konference 
studentů, workshopy, kurzy dovedností, joint mentoring, výuku moderních metod blokově pro 
skupiny  studentů,  střednědobé  pobyty  v zahraničí  za  účelem  získání  dovedností.  Praxe 
oborových rad se liší, domnívám se ale, že je patřičné začít více působit na to, aby to podstatné 
a dobré bylo standardem ve všech programech. 
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Doktorské  studium  se  svým  charakterem  obzvláště  nabízí  k internacionalizaci 
fakultního prostředí. Internacionalizace nemá být nicméně samoúčelem, má být cestou k větší 
otevřenosti, flexibilitě a kvalitě. Při získávání zahraničních studentů by proto fakulta měla dbát, 
aby se  jednalo o studenty kvalitní. Cestou může být vypsání určitého počtu stipendií, které 
budou krýt školné a měsíční stipendium. Finance by měly být součástí  fakultního rozpočtu; 
částku pak dostanou ty katedry, které zajišťují studium příslušného studenta. Na stipendia pro 
cizí studenty se lze pokusit získat donátory z územně příslušných institucí. 

Sporným aspektem současného modelu doktorského studia v ČR  je  jeho „extenzivní 
charakter“ –  velký počet otevíraných pozic  a nízká úroveň bazálního  zajištění. Pro  fakultu 
v tuto chvíli nezbývá jiná cesta než postupovat cestou podpory dobrých studentů a využívat 
finanční zdroje školicích pracovišť. Je to i nejlepší způsob zajištění toho, že vyšší stipendium je 
skutečně pod kontrolou (přímo školicího pracoviště). Jsem zastáncem toho, že by katedry měly 
být vedeny k tomu, aby vůči PhD studentům našly vztah „patřičné  finanční odpovědnosti“. 
V tomto směru budu navrhovat systém pobídek. Systém bude bonifikovat katedry v rozpisech 
sekcí za to, že budou vykazovat adekvátní míru spoluúčasti na příjmech doktorských studentů. 
Takový  krok  zaručí  autonomii  školicích  pracovišť  i  to,  aby  (dobře)  financováni  byli  pouze 
studenti, jejichž studium je dobře hodnoceno. 

Pro  konkurenceschopnost  našich  týmů  ve  světovém  měřítku  je  klíčové,  aby  byly 
schopny angažovat postdoky. V minulém financovacím období OP VK se nám podařilo zajistit 
v rámci celouniverzitního programu cca 20 pozic postdoků; doufejme, že OP VVV poskytne 
rovněž zdroje pro rozvoj v tomto směru. Problém je dílem finanční – nedostatek zdrojů, ale 
jenom dílem – druhým dílem  jde o naši vlastní neochotu vyčlenit prostředky na takový typ 
pozice  (dnes bychom  to mohli  činit daleko  snáze než před  cca 10  lety).  I  když prostředky 
vyčleníme, otázka která se otevře na konci tříletého období je – kam s postdokem. Pokud se 
osvědčil, máme tendenci jej u nás udržet (a na dalšího postdoka už zdroje nemáme). I zde je 
možno  uvažovat  o  incentivách  pro  katedry,  pokud  na  pozicích  „postdoc“  důsledně  dodrží 
princip rotace. Samozřejmě že nejrychlejší pomocí pro etablování systému by bylo, kdyby se 
jednalo o pozice financované navíc z projektových prostředků. 

Byl  bych  velmi  rád,  kdybychom  se  pokusili  využít  naše  strategická  partnerství 
s univerzitami pro získávání hostujících učitelů, sdílení předmětů vyučovaných blokově, nebo 
krátkodobé mobility  studentů  s cílem účasti na  různých  typech pokročilých  kurzů.  Jistě  se 
v zájmu  vyváženosti  v úspěšném případě otevře  i  více příležitostí pro naše  akademiky pro 
jejich výukové působení v zahraničí. Rovněž výměny studentů na bázi Erasmus+ by měly být 
ve zvýšené míře orientovány tam, kde komplementarita studijních plánů bude zárukou lepšího 
curricula, kombinujícího to lepší na obou stranách. 
 
Evropský vzdělávací prostor a úsilí o evropské/globální role ve vzdělávání 

 
Měli  bychom  se  pokusit  vytvářet  strategická  partnerství  s fakultami  v Evropě  a  ve  světě. 
Můžeme vycházet z budovaného porfolia strategických partnerů UK, kterému věnuje vedení 
UK  velkou  pozornost. Můžeme  vycházet  z dosavadních  bilaterálních  kontaktů  pracovišť  či 
institucí a pokusit se je posunout dále. Mám na mysli to, abychom výměny akademiků nebo 
výměny  studentů  v rámci  kompatibilních  studijních  bloků  využili  k  vytváření  společných 
studijních programů, nebo společných projektů v rámci PhD studia. 
  Měli bychom si u našich zahraničních partnerů rovněž všímat toho, jak ze své konkrétní 
pozice přistupují k otázce globalizace rolí univerzit. Můžeme tak získat potřebné srovnání pro 
úvahy o našem vlastním směřování a o tom jak se z naší startovní pozice nejlépe uplatnit. 
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Modernizace výuky v reakci na proměny společnosti 

 
Pokud se podíváme na celkové počty studentů přírodovědeckých fakult v ČR v jednom ročníku 
magisterského studia, je jasné, že je to příliš velké číslo na to, aby mohli všichni skončit jako 
vedoucí vědečtí pracovníci s PhD. Část absolventů musí skončit na nějaké „boční“ koleji oné 
hlavní trajektorie vědecké dráhy, a část musí v určité fázi obor změnit zcela a uplatní se ve 
zcela  nepříbuzných  oblastech.  Výzvou  pro  fakultu  je,  aby  prestiž  diplomů,  které  vydává, 
napomáhala tomu, aby se její absolventi uplatnili v oborech prvního výběru v co největší míře. 
Prestiž diplomů je samozřejmě jenom proxy kvality absolventů, což je zase hodně závislé na 
kvalitě uchazečů.  

Budu  navrhovat,  aby  fakulta  provedla  v následujících  letech  prostřednictvím 
projektové  spolupráce  srovnávací  šetření  o  uplatnění  a  profesních  osudech  absolventů. 
Domnívám  se,  že  tyto  výsledky  budou  užitečnými  podklady  při  úvahách  o  dalším  cílení 
programové  nabídky.  Vyšší  nároky  na  flexibilitu  absolventů  bychom  měli  reflektovat  i 
v nabídce pro studenty v podobě předmětů, které je budou připravovat na související profesní 
dovednosti. Část takové nabídky by bylo možno realizovat i na bázi CŽV. V reakci na proměny 
společnosti  bychom měli  rovněž  věnovat  pozornost  výuce  etiky  vědecké  práce  a  etických 
aspektů práce s duševním vlastnictvím. 
 
Třetí role fakulty a péče o přírodovědné vzdělávání na školách 

 
Současný nízký zájem zejména o technické disciplíny ale i přírodní vědy jako takové je kromě 
změn ve struktuře společnosti (nárůst „humanitně“ orientovaných profesí v minulosti) dán i 
špatnou  situací  na  základních  a  středních  školách.  Vnímám  jako  jednu  z výzev  pro 
přírodovědecké  fakulty,  aby  se  zasadily  o  celostátní  udržitelný  a  institucionálně  kotvený 
vzdělávací a karierní systém pro středoškolské učitele. Fakulty mají předpoklady k tomu, aby 
v něm  fungovaly  jako garanti odborné úrovně vzdělávání  i atestačních stupňů učitelů.  Jako 
další výzvu pro akademické obce  těchto  fakult vnímám  to, aby  se  zasadily o  to,  že  začnou 
vznikat ve větší míře dobré učebnice pro střední školy. Dobří učitelé a dobré učebnice  jsou 
nejlepší  profylaxí  na  školské  reformy  v uvozovkách  a  nezbytným  základem  pro  jakékoli 
reformy opravdové. 
 
Komunikace ‐  vnitřní vztahy 

 
Složitě  strukturovaná akademická obec,  jakou  fakulta  je, potřebuje, aby  spolu  její  součásti 
komunikovaly. Nedostatek komunikace vede dříve  či později k jakési parodii speciace, a  to 
v podobě  apriorních  soudů  jedněch  o  druhých  či  apriorních  neochot  k tomu  či  onomu. 
Vnímám, že současnou situaci je třeba zlepšovat. Vím, že jde o problém, který nelze vyřešit ze 
dne na den  a  jehož  řešení nepřinese  „hmatatelný“ užitek.  S kvalitou  a mírou  komunikace 
souvisí i vztah pracovníků a studentů k fakultě, míra jejich odstupu či ztotožnění se s fakultou. 
Úspěch fakulty, úspěch společné věci, je něco čím se dají lidé získávat ‐ v tomto ohledu chci, 
aby se zaměřily i fakultní aktivity PR.  Předěly mezi lidmi se vytvářejí i mezigeneračně, i zde je 
třeba  se  snažit o pochopení a vzájemné porozumění; proměňující  se doba budovaný most 
neustále boří dalšími odlišnostmi, které si osvojují nastupující generace. Věda a její problémy 
by nám  zde měly pomoci;  jsou platformou,  kde  generace oddělují paradigmata,  ale nikoli 
vědce, a kde se dá sedět kolem ohníčků společného zájmu ‐ pojďme toho více využívat.  

Vedení  fakulty  se  musí  obracet  na  fakultní  veřejnost  s vysvětlováním  problémů, 
případně  s diskutováním  alternativních  názorů  na  problémy,  ať  již  byly  vzaty  v potaz  pro 
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rozhodnutí nebo posléze zamítnuty. V tomto ohledu bude  třeba nalézt  takové platformy a 
způsoby,  které  nebudou  umělé,  ale  budou mít  šanci  fungovat  dlouhodobě  i  při  časovém 
deficitu,  kterému  všichni  čelíme.  Informace  a  vysvětlení  si  samozřejmě  „zaslouží“  jak 
akademici, tak technicko‐administrativní pracovníci.  
 
Vnější vztahy 

 
Vnější vztahy představují důležitou funkci, která má být zajišťována na celofakultní úrovni. Rád 
bych, abychom pokračovali v tom, co se osvědčilo a změnili přístupy tam, kde se nám nedařilo 
dosahovat toho, co  jsme si předsevzali nebo kde  jsme nebyli schopni náležitě koncentrovat 
naše  úsilí.  Prioritizace  oblasti  vnějších  vztahů musí  být  daleko  silnější  a musíme  ji  umět 
dodržovat.  Rád  bych,  aby  agenda  popularizace  studia  byla  první  starostí  proděkana 
pověřeného oblastí vnějších vztahů. Jeho partnery by byli koordinátoři – čtyři členové SVR a 
zástupce ÚŽP. Tito akademici by se znalostí sekčních priorit a specifik a v kontaktu se svými 
SVR určovali zaměření práce se školami, zaměření kampaní či jednotlivých akcí a sestavovali 
by  konkrétní  požadavky  na  práci  samotného  OVV  (požadavky  na  produkci  akcí,  přípravu 
materiálů, mediální kampaně etc.). Důležitou roli musejí hrát katedry/pracovníci učitelství a 
garanti naší účasti v olympiádách a talentových soutěžích. 
 
Alumni a fundraising 

 
Fakulta musí udržovat svůj network absolventů a nabízet jim diferencovaný program na více 
úrovních, který by obsáhl jak základní výměny informací či občasné společenské příležitosti tak 
rozsáhlejší formy spolupráce. Alumni mohou fakultě pomoci při jejím působení na veřejnosti, 
mohou pro ni získávat partnery, pro řadu z nich je kontakt s fakultou profesně zajímavý i poté, 
co opustí školu. Právě na tyto úrovně kontaktů bychom se měli zaměřit. Považoval bych za 
vhodné, aby se univerzitní alumni členství členilo na fakultní, aby fakultní alumni kluby byly 
součástí univerzitního spolku. Pomohlo by to fakultám organizovat větší akce a odstranilo by 
to nelogickou dvojkolejnost. 
  Získávání  podpory  od  firemních  či  soukromých  subjektů  může  přinést  dodatečné 
prostředky, ale může také být zajímavým podnětem a sloužit samo o sobě k propagaci fakulty 
na veřejnosti. Chtěl bych, abychom v tomto směru vyvinuli větší úsilí než dosud; věřím, že je 
to  adekvátní  i  tomu,  jak  se  proměňuje  situace  ve  společnosti.  Jako  vhodná  témata  pro 
ucházení  se o podporu bych  spatřoval  ceny pro vynikající osobnosti,  stipendijní programy, 
zavádění  přelomových  technologií  do  výuky,  etablování  dedikovaných  pozic  (chairs)  či 
výměnné pobyty či programy. 
 
Rovnováha mezi jednotou celku a autonomiemi součástí 

 
Autonomie sekcí, konstituovaných nad skupinami vědních oborů, je dle mého názoru logickým 
a správným způsobem členění PřF a chci ji podporovat. Fakulta musí být jednotná v různosti, 
nikoli homogenizovaná. Ústav pro životní prostředí má, domnívám se, adekvátní kotvení ve 
struktuře  fakulty  jako  celofakultní  pracoviště,  které  kromě  vlastní,  často  mezioborové 
výzkumné činnosti, zajišťuje studijní programy, které stojí na roveň (a na pomezí) čtyř hlavních 
skupin fakultních oborů. 
Od stejné premisy se odvíjí i autonomie studijních programů (formativní roli při hledání nových 
řešení/programů by měla mít především gremia sekčních vědeckých rad, kde by měli garanti 
programů působit  jako  členové nebo  stálí hosté). Otázka  konstituování  studijních plánů  či 
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akreditačních  návrhů  je  sekční  odpovědností.  To  co  považuji  za  fakultní  odpovědnost  je 
celkový rámec fungování a to co se dotýká fakulty  jako  instituce. Považuji proto za fakultní 
agendu  například  to,  jak  jsou  nastaveny  podmínky  přijímacího  řízení,  neboť  to  se  týká 
problémů, pro které je třeba hledat řešení na celofakultní úrovni. 
 
Financování podporující inciativu a odměňující výkon 

 
S autonomií sekcí souvisí autonomie jejich financování, které by mělo odrážet principy rozpisu 
v rámci kterých je financována fakulta. Některé parametry nebo koeficienty nelze nebo není 
praktické zohledňovat až na úroveň sekcí, týká se to například některých částí tzv. parametru 
K v toku 10; kromě toho může fakulta přijmout modifikace, tak aby mohla reagovat na výkyvy 
dané v rámci financování. Zohledňovat výkon pracovišť jak ve výuce (přímé i nepřímé), tak na 
poli vědecké činnosti by mělo být společným jmenovatelem i sekčních rozpisů, přes odlišnosti 
dané různou historií a zaměřením pracovišť. 

Jak sekce, tak fakulta by v budoucnu mohly více využívat pobídek ve financování (nebo 
princip  tzv.  matching  funds)  v rámci  rozpisů.  Katedry,  které  přijmou  určité  kroky  nebo 
dosáhnou určitých parametrů, by byly bonifikovány. Důležitými oblastmi jsou otázky přijímání 
postdoků/nových  pracovníků  (reakce  na  tzv.  inbreeding)  nebo  úroveň  financování 
doktorských studentů. 

Součástí úsilí fakulty o flexibilitu pracovního prostředí je platnost atestačního předpisu 
a  velký  podíl  pracovních  smluv  na  dobu  určitou.  Vzhledem  k úpravám  požadavků  na  VŘ 
v novém  VŠ  zákoně  budu  navrhovat,  aby mediem  pro  uveřejňování  pozic  pro  VŘ  byly  u 
relevantních  akademických  pozic  mezinárodní  portály  typu  Euraxess  atp.  Budu  rovněž 
navrhovat, aby UK zařadila existenci atestačního předpisu jako bonifikaci v rámci parametru 
K ve své „vnitřní“ verzi algoritmu. 

 
 

Rozdělení agend kolegia a organizace 
Rozhodování vedení fakulty by mělo být v maximální míře podepřeno spoluprací se členy VRF 
i SVR, garanty programů, členy VRKA, Rady Biocev, vedoucími klíčových projektů, klíčovými 
vědeckými osobnostmi. Považuji rovněž za důležité, aby se podařilo nastolit ovzduší důvěry a 
spolupráce při tvorbě návrhů a řešení koncepčních otázek se členy AS UK a AS PřF. V tomto 
směru uvítám i pokračování tzv. výjezdních setkání KD a AS.  
Vzhledem k rozsahu a povaze úkolů, které budou před budoucím vedením fakulty stát, budu 
navrhovat, aby kromě čtyř sekčních proděkanů tvořilo kolegium pět proděkanů pověřených 
specifickými  agendami.  „Navíc“  oproti  současnému  stavu  navrhuji  proděkana  pověřeného 
agendou  doktorského  studia  a  koncepce  studia,  zahrnující  oblasti  hodnocení  vzdělávací 
činnosti, studijní legislativy, akreditací a rozvoje studijních programů. 
Proděkani: 

 Proděkan pro vědu a mezinárodní spolupráci 

 Proděkan pro rozvoj (=nominován jako člen PS KA;  spolupráce s VRKA) 

 Proděkan  pro  doktorské  studium  a  koncepci  studia  (spolupráce  s  garanty  PhD 
programů) 

 Proděkan pro Bc a Mgr studium a organizaci studia (spolupráce s garanty Bc a NMgr 
programů) 

 Proděkan  pro  propagaci  studia  a  pro  vnitřní  a  vnější  vztahy  (+  agendy  alumni, 
fundraising) 

 Proděkan pro biologickou sekci 
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 Proděkan pro geografickou sekci 

 Proděkan pro geologickou sekci 

 Proděkan pro chemickou sekci 
+ agendy svěřené konkrétním proděkanům: 

o Ústav životního prostředí 
o Celofakultní pracoviště 
o Systém zajišťování kvality 
o Informační technologie 
o Přenos poznatků a technologií 
o Celoživotní vzdělávání 

 
Stálí hosté KD 
Předseda VRKA, Člen Rady Biocev za PřF 
 
Sekční vědecké rady 
Budu navrhovat,  aby  sekční  SVR měly  jako  stálého  člena  akademika pověřeného  agendou 
propagace  studia  pro  sekční  skupinu  programů  (agenda  řízena  na  celofakultní  úrovni 
proděkanem pro koncepci  studia).  Již dnes  jsou  členy SVR  členové VRKA,  čímž  je  zajištěna 
vzájemná informovanost pro obě centra. Je ke zvážení zda konat „rozšířené KD“ vždy na půdě 
jedné ze čtyř SVR jedenkrát v průběhu akademického roku. Domnívám se, že taková platforma 
by  byla  užitečná  pro  ventilování  problémů  vnímaných  sekcí.  Setkání  „sirius“  mají  spíše 
celofakultně‐legislativní  či  ‐metodický  obsah.  Chci  rovněž  členům  SVR  navrhnout,  aby  se 
setkávali na bilaterálních mezisekčních jednáních.  
 
Profesionalizace podpůrných činností na fakultě a další zlepšování fakultní administrativy 
Děkan  fakulty  je kromě péče o strategické cíle pověřen  rovněž starostí o každodenní chod 
fakulty.  Ten  je  v ideálním  případě  natolik  profesionálně  zajištěn,  že  v maximální  míře 
umožňuje, aby se akademici věnovali co nejefektivněji výchově a vědě a vedení fakulty řešilo 
právě  výzvy  budoucnosti  a  nikoli  údržbu  kalamit  minulého  dne.  Vím,  že  tento  ideál  je 
nedosažitelný a že důvodem  jsou mimo  jiné vnější  faktory, které nejsme schopni ovlivnit.  I 
přesto považuji snahu ve směru zlepšování fakultního technicko‐administrativního aparátu a 
profesionalizace zabezpečení činností za velmi potřebnou. Hlavním problémem bude získávat 
schopné  lidi  a  udržet  je  pro  fakultu.  V žádném  případě  však  nechci  jít  extenzivní  cestou, 
protože její úspěch není zajištěn, zatímco to, že přinese růst nákladů, ano. 

 
9. 9. 2016 
Petr Folk 


