V Olomouci dne 29. listopadu 2018

Vážený pan
prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D., M. A.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

Vážený pane rektore,
obracíme se na Vás jako členové vědecko-pedagogické rady oboru (dále jen „VPRO“) matematika a informatika PřF
UP s vyjádřením k průběhu schvalování studijních programů Radou pro vnitřní hodnocení UP („RVH“) dne 24. října
2018 a k procesu těchto tzv. vnitřních akreditací obecně. VPRO matematika a informatika PřF UP je poradním
orgánem děkana, vědecké rady a senátu fakulty a koordinuje vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost na oboru
matematika a informatika. Vyjádření představuje názor všech jejích členů (někteří je nemohli osobně podepsat kvůli
pracovní cestě).
Na zmíněném zasedání RVH rozhodovala o schválení předložených bakalářských a navazujících matematických a
informatických studijních programů. Jedním z hodnotitelů byl doc. Sodomka, člen RVH, který měl při jednání hlavní
slovo a podstatnou měrou ovlivnil výsledek.
Vystupování doc. Sodomky vedlo k neschválení programu Aplikace matematiky v ekonomii, odložení schválení
programu Diskrétní matematika a bouřlivé diskusi o čtyřech informatických programech, které byly nakonec
podmíněně schváleny. Dodáváme, že ke schválení zřejmě došlo jen proto, že přítomný proděkan naší fakulty dr.
Bartl je shodou okolností informatik, takže mohl na připomínky na místě kvalifikovaně reagovat.
Doc. Sodomka přitom v oblasti matematiky a informatiky není kvalifikován (žádné publikace na významných fórech,
habilitace v jiném oboru) a tomu odpovídaly i některé připomínky v jeho posudcích. Přesto se nevyhýbal rázným
formulacím („Doporučuji vyvolat diskusi k aktuálnosti vyučovaných disciplín v oblasti informatiky…“) a tvrdé kritice.
Reakce garantů studijních programů, kteří na rozdíl od doc. Sodomky kvalifikovanými odborníky v příslušných
oblastech jsou, zřejmě nebyly na zasedání vůbec čteny a vzhledem k časové tísni se s nimi členové rady nejspíš
ani neseznámili.
Na průběhu schvalování vnitřních akreditací je znát výrazný příklon k formalistickému přístupu. Je to posun proti
práci dřívější akreditační komise, která rozhodovala odborně a snažila se dávat hlavní důraz na věcný obsah
studijních programů a na kvalitu pracovníků zajišťujících výuku. Nyní toto ustupuje do pozadí a kvalitním
(v některých případech špičkovým) odborníkům se už zřejmě nedůvěřuje. Jakkoli mohou být formální připomínky
hodnotitelů na místě, neměly by nikdy mít převahu. Z některých vyjádření v posudcích je dokonce cítit názor, že
pokud návrh nesplňuje některá formální kritéria, znamená to, že výuka ve studijním programu bude nekvalitní.
Tyto tendence, stejně jako tendence naslouchat při rozhodování o tzv. vnitřních akreditacích nekvalifikovaným
lidem, jsou pro nás nepřijatelné. Proces udělování vnitřních akreditací je nutné změnit a tyto negativní tendence
z něj vyloučit.
Naše univerzita získala institucionální akreditaci v oblastech vzdělávání Matematika a Informatika díky odbornosti a
úsilí nás a našich kolegů z oboru matematika a informatika, a to na základě hodnocení respektovanými odborníky.
Tím dostala od NAÚ důvěru, že bude schopna v následujícím období v těchto oblastech poskytovat kvalitní
vzdělání. V současné RVH mezi zpravodaji ani hodnotiteli nejsou odborníci, kteří by mohli posoudit naše studijní
programy lépe.
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Vedení univerzity tvrdí, že chce pracovat na udržení a posilování pozice univerzity a její přírodovědecké fakulty jako
kvalitní a respektované vědecké a vzdělávací instituce. Způsob, jakým je u nás nastaven proces vnitřních
akreditací, jde přímo proti tomuto záměru a z dlouhodobého pohledu univerzitu nutně poškodí.
Členové VPRO Matematika a informatika PřF UP:

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSc., DSc.

prof. RNDr. Dr. Radim Bělohlávek, DSc.
vedoucí Katedry informatiky PřF UP
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
(t.č. na zahraniční pracovní cestě)
doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.

doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
vedoucí Katedry algebry a geometrie PřF UP
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.

doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
předseda VPRO matematika a informatika
doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
(t.č. na zahraniční pracovní cestě)
RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
vedoucí Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.

doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.

Na vědomí:
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., děkan PřF UP
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., předseda AS PřF UP
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., předseda AS UP
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