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         Ještě před uvedením svého volebního programu bych rád poznamenal, že 
Přírodovědecká fakulta je dobře fungující a výkonnou jednotkou, která je významnou 
fakultou v rámci Univerzity Karlovy (dále jen “UK”) nejenom šíří studovaných oborů, 
počtem studentů a zaměstnanců, ale i dosahovanými výsledky na poli vědy, a to jak 
v minulosti, tak v současnosti a věřme, že i v budoucnu. Na prvním místě je to však 
škola - vzdělávací instituce. Jsem si vědom, že následující teze jsou otevřené 
k diskuzi a budou modifikovány na základě inspirujících podnětů z kolegia, 
akademické obce, senátů, univerzity nebo zákonných požadavků. 
 
 

Můj program v kostce 
 

1. Řídit fakultu nekonfliktně, transparentně a klidně. 
2. Pravidelně komunikovat se senátem fakulty a jeho oběma komorami, RUK. 
3. Aktivně vystupovat při nových akreditacích dle novely vysokoškolského 

zákona. 
4. Motivovat pedagogy ke zvyšování úrovně výuky všech typů a reagovat 

zpětnou vazbou na výstupy z hodnotících anket. 
5. Zvýšit finanční ohodnocení studentů postgraduálního studia. 
6. Podporovat aktivity fakulty a propagovat naše obory studentům středních škol 

v ČR, na Slovensku. 
7. Těsně spolupracovat s albertovskými fakultami UK (př. Kampus Albertov) a 

přírodovědnými fakultami v ČR. 
8. Zrevidovat přístup k výuce cizích jazyků. 
9. Podporovat mezinárodní mobilitu studentů i pedagogů. 
10.  Efektivně podporovat grantové aktivity zaměstnanců, nezvyšovat režie. 

 
 

Řízení fakulty 
Administrace 
Administrativní řízení probíhá podle základních zásad určovaných rektorátem 
Univerzity Karlovy, se kterým hodlám aktivně komunikovat, a tak předcházet 
možným problémům. Administrativní řízení fakulty běží jednak po úrovni kateder a 
ústavů a jednak po úrovni pracovišť děkanátu. U pracovišť děkanátu bych rád posílil 
řídící roli tajemníka fakulty, především v ekonomických záležitostech fakulty. Do 
gesce příslušných proděkanů bude patřit řízení práce Studijního oddělení, Oddělení 
vnějších vztahů, Oddělení podpory vědy a Centra informačních technologií. 
Pracoviště děkanátu by měla vykonávat jednak agendy určené předpisy, ale i 
metodickou pomoc a servisní podporu jednotlivým sekcím, katedrám a ústavům. 



Jednotlivé katedry a ústavy budou řízeny sekčními proděkany/kami, stejně tak jako i 
Ústav pro životní prostředí, který by svým významem mohl jednou dosáhnout na 
úroveň sekce, zatím však svou velikostí odpovídá katedře (ústavu). Rovněž Ústav 
aplikací matematiky a výpočetní techniky a Katedra tělesné výchovy budou spadat 
pod některého ze sekčních proděkanů. Ve sporných či nejasných otázkách budu mít 
tendenci nacházet konsensuální řešení. Elektronizaci agend bych chtěl podporovat 
všude, kde je ku prospěchu věci. 
 
Katedry a ústavy 
Při řízení svých úseků budou proděkani samozřejmě omezování zákonnými 
normami, jejich každodenní výkon funkce však bude vycházet z jejich stylu a 
způsobů uvažování, který však vždy musí vést ku prospěchu jimi řízeného dílčího 
celku a ve výsledku pak i celé fakulty. V tomto ohledu bych v případě svého zvolení 
nechal katedrám a ústavům větší míru autonomie v katedrových a ústavních 
záležitostech, čímž lze dosáhnout částečného snížení byrokratické i administrativní 
zátěže.  
 
Transparentnost řízení a rozhodování 
Fakulta představuje velké společenství, ve kterém je přehled o probíhajících 
procesech a o zajišťování institucionálních funkcí nezbytný pro vzájemnou důvěru 
členů akademické obce. Proto vnímám jako velmi důležitou obecnou informovanost 
o procesech, kvalitách činností a o aspektech jejich zabezpečování. Vedoucí 
pracovníci dostávají informace proto, aby je na svých pracovištích využívali ku 
prospěchu rozvoje pracovišť a svých kolegů. Rád bych založil tradici schůzí kateder 
a ústavů navazujících na zasedání sekční vědecké rady v zájmu dosažení náležité 
informovanosti. V budoucnu by se tak jasně stanovenými pravomocemi, pravidly, 
delegacemi a odpovědnostmi předešlo mnohých dezinformacím a nedorozuměním. 
 
 

Vzdělávací činnost 
Vzdělávací činnost je nesporně hlavní náplní fakulty. Kvalitu vzdělávací činnosti na 
fakultě chápu jako naprosto nezbytný princip. Sledování a hodnocení kvality se týká 
veškerých vnitřních procesů (vědeckého a pedagogického výkonu, vztahů, rozvoje, 
řízení). S tím souvisí i postupující elektronizace Studentského hodnocení výuky tak, 
aby byly výsledky přístupné příslušnému pedagogovi a měly adekvátní vypovídající 
hodnotu. Pedagog by pak měl na závěry z hodnocení reagovat a snažit se o 
vyřešení případných problémů, což by mělo zvýšit význam a funkci Studentského 
hodnocení výuky.     
 

Studijní agenda a koncepce studia 
Řešením studijních záležitostí bych pověřil dva proděkany. Jednoho studijního 
proděkana/ku pro koncepci studia a vnitřní a vnější vztahy, a druhého studijního 
proděkana/ku pro záležitosti studentů. 



 
Pregraduální studium 
Vzhledem k implementaci novely vysokoškolského zákona plánuje UK provést do 
konce roku 2016 revizi univerzitních předpisů včetně Studijního a zkušebního řádu. 
Během roku 2017 a případně 2018 bude třeba na tyto změny reagovat úpravou 
fakultních předpisů. To by mohla být příležitost snížit byrokracii, a proto je třeba se 
aktivně účastnit i při přípravě univerzitních pravidel. 
Z novinek, které přinesla novela vysokoškolského zákona, se především mění praxe 
akreditace programů, kde bude kladen velký důraz na hodnocení kvality vzdělávací 
činnosti, především na kvalitu závěrečných prací. Obory budou přejmenovány na 
programy a současné obory zaniknou. To může být příležitost revidovat jejich počet 
a provést tento krok na fakultě tak, aby přispěl ke zkvalitnění výuky v jednotlivých 
oborech. 
Velkou prioritou by měla být podpora učitelských programů, neboť úsilí věnované 
přípravě kvalitních středoškolských učitelů se rychle úročí formou nových uchazečů 
o studium přírodovědných programů. Naším cílem musí být motivovaný student, 
který bude seznámen s jednoduchými předpisy, které nebude složité plnit. Na druhé 
straně musí stát pedagog, který dokáže studenty nadchnout pro svůj obor, předat 
své znalosti, případně ukázat cestu, ale který též není zavalen zbytečnou byrokracií. 
Zde je třeba si stále uvědomovat, že jsme především univerzita, která má něco 
naučit. Na prvním místě to musí být teorie, ale ruku v ruce s ní to jsou praktické 
vědecké přístupy a získávání experimentálních návyků a způsoby hodnocení 
dosahovaných výsledků na poli vědy. To jde samozřejmě jen ve spojení se 
špičkovou vědou, která je na fakultě provozována. Protože vědecké výstupy i 
mezinárodní vědecké kontakty probíhají v současnosti především v anglickém 
jazyce, bude nutné zrevidovat systém výuky angličtiny na fakultě.  
 
Postgraduální studium 
Pro studenty postgraduálního studia bude nutno najít nebo vyčlenit finanční zdroje 
pro větší finanční ohodnocení, aby ti nepracovali na svých doktorských projektech 
jen částí své kapacity, jejíž zbytek jsou poté nuceni věnovat často úplně jiným 
výdělečným aktivitám. V programu STARS hodlám pokračovat, protože si myslím, že 
funguje, byť v modifikované podobě přijímání hlavně talentovaných studentů z 
Česka. Pozitivními příklady chci motivovat doktorské studenty k alespoň 
několikaměsíčním výjezdům na zahraniční pracoviště. 
Snažit se o nekomplikování předpisů v doktorském stupni studia, během kterého je 
na PřF UK prováděna velká část vědecké činnosti a zbytečné svázání vnitřními 
univerzitními předpisy v této oblasti by bylo na škodu. 
 
Věda 
V oblasti vědecké, výzkumné a vývojové činnosti podporovat výzkumné aktivity 
pracovišť s cílem minimálně udržení současné úrovně fakultních výstupů, 
v optimálním případě zvýšení publikační úspěšnosti v prestižních mezinárodních 



časopisech. Vytvářet podmínky pro úspěšnost jednotlivců a týmů v žádostech o 
vědecké projekty univerzitní, dále českých i zahraničních poskytovatelů, zvláště 
poskytovatelů unijních. Pokoušet se vyhledávat nové kandidáty pro ERC projekty 
všech typů. Vyhledávat a podporovat uchazeče o granty v rámci programu Horizont 
2020, Norských fondů a různých dalších poskytovatelů. Toto se děje již nyní a tato 
činnost by měla být dále posilována, např. formou rozšíření projektového servisu 
žadatelům. 
 

Rozvoj fakulty 
Obecně rozvoj fakulty popisují všechny odstavce mého programu. Zde bych se 
věnoval citlivé oblasti investic, ve které bude rovněž třeba flexibilně reagovat na 
nové podmínky a podněty. Investiční rozvoj fakulty bude v příštím volebním období 
spojen především s budováním Kampusu Albertov a rovněž rozvojem pracovišť 
v Biocevu. V případě obou těchto významných univerzitních investic (u Biocevu 
společně s ústavy AV ČR) jsem byl už při jejich zahajování za minulých dvou 
děkanů. Na Kampusu Albertov jsem se podílel coby univerzitní koordinátor a 
zmocněnec v letech 2006 až 2013, kdy byly vypracovány podklady pro Kampus 
Albertov, na základě kterých vláda ČR schválila tuto velkou univerzitní investiční 
akci. Budování Kampusu Albertov zřejmě přesáhne svým časovým rozpětím příští 
funkční období, nicméně na jeho konci už by měly budovy stát a být před 
dokončením. Od vybudování obou budov Kampusu si slibuji, že Přírodovědecká 
fakulta společně s 1. LF a MFF získají moderně vybavené budovy, které budou 
sloužit studentům a zaměstnancům zúčastněných fakult nejenom pro práci ve 
špičkově vybavených vědeckých prostorech, ale umožní i konkrétní vzájemnou 
spolupráci na mezifakultních projektech, které by se jinak dávaly dohromady 
mnohem obtížněji. Spolupráce pracovníků jednotlivých fakult pak může vyústit 
v získávání větších domácích, ale především zahraničních grantů z rozvojových 
programů, fondů EU apod., a tím v podpoře financování provozu obou budov 
z hlediska lidských i materiálních nákladů.  
 
 

Vnější a vnitřní vztahy 
Nastavit priority fakulty z hlediska vyvíjených aktivit a zajistit jejich podporu např. 
servisem Oddělení vnějších vztahů (OVV) a sladit tuto činnost s potřebami fakulty a 
jejích jednotlivých částí. Velkou prioritou OVV musí být středoškolští studenti a 
středoškolští pedagogové, dále prezentace úspěchů Přírodovědecké fakulty UK v 
médiích a organizování projektu Přírodovědci.cz. Ten však bude třeba revidovat a 
zajistit jeho lepší organizaci, aby byl skutečně reklamou a tahákem pro 
středoškolské studenty. Podporovat aktivity zaměstnanců a studentů pracujících na 
propagaci fakulty.  
V rámci vnějších vztahů bude užitečné podporovat společné formy studia se 
zahraničním partnerem (Joint degree nebo Double/Multiple degree), doktoráty pod 
dvojím vedením (cotutelle), výjezdy a příjezdy v rámci programu Erasmus, funkční 



rozšíření sítě škol pro Erasmus, stejně jako přijímání a vysílání hostujících profesorů 
v souladu se strategií univerzitního Fondu mobility. 
Fakultní školku považuji za benefit pro mladou fakultní generaci, další existující 
benefity pro zaměstnance hodlám zachovat. 
  
Třetí role 
Přírodovědecká fakulta by se měla prezentovat na veřejnosti, ve sdělovacích 
prostředcích, veletrzích vzdělávání a obecně dávat na vědomí, že tady byla, je a 
bude a má úspěchy.  Fakultní aktivity v rámci Alumni považuji za prospěšné a 
předpokládám, že v nich fakulta bude pokračovat. O konkrétních formách, jejich 
modifikacích bude třeba diskutovat. 
Za důležité považuji zapojení fakulty do koncepce Kariérního řádu učitelů a 
pokračování dlouhodobě pořádaných kurzů Dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků. 
 
 

Závěr 
Největším bohatstvím fakulty jsou její lidé - studenti a zaměstnanci. Mým hlavním 
cílem je, aby se studentům fakulty dobře studovalo a zaměstnancům dobře 
pracovalo a všichni cítili, že o ně má vedení fakulty zájem.  
 
 
V Praze 10.9.2016      Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 


