Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.,
Předseda Akademického senátu PřF UP Olomouc

Mittersill, 6. 3. 2018
Vážený pane předsedo,
Rád bych se omluvil za svoji nepřítomnost na jednání AS PřF UP dne 7.3. 2018, neboť jsem
s rodinou na dovolené v zahraničí.
Zároveň Vám posílám základní informace k bodu 4 jednání AS 7.3.2018 „záměr děkana
jmenovat proděkanem pro doktorské studium prof. Ondřeje Bábka“, tedy mne. Rád bych se
krátce představil a stručně uvedl pohnutky, které mne ke kandidatuře na proděkana vedou.
Osobní údaje:
Prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., narozen 6.6.1969 v Olomouci
Absolvent PřF Masarykovy Univerzity v Brně (1992, obor geologie a geochemie)
Na stejné škole absolvoval PhD studium (1995), habilitační řízení (2005) a řízení ke
jmenování profesorem (2014)
Odborné zájmy: geologie sedimentárních hornin, stratigrafie, paleoklimatologie a
mělká geofyzika.
Scientometrické údaje: WoS: 60 záznamů, 641 citací (bez autocitací), h-index 18
Organizační a řídící činnost: Vedoucí katedry geologie PřF UP (2010-dosud), člen VR
PřF UP (2006-2017), člen VR UPOL (2018-), garant a předseda oborové rady DSP
„Geologické vědy“ na PřF UP, člen oborové rady DSP „Geologické vědy“ na PřF MU
Brno, voting member Subcommission of Carboniferous Stratigraphy (IUGS), člen
Českého Národního Geologického Komitétu, národní korespondent pro ČR při
International Association of Sedimentologists (IAS), člen panelu GAČR P210 (20092013), …
Moje motivace ke kandidatuře na proděkana pro doktorské studium
Jako proděkan pro doktorské studium chci využít zkušeností s vedením doktorandů a
člena oborové rady DSP na PřF MU v Brně a na PřF UP Olomouc.
Byl jsem školitelem 10 doktorandů/doktorandek (8 na MU Brno, 2 na UP
Olomouc), z toho 4 úspěšně absolvovali, 4 ještě studují a 2 studium předčasně
ukončili
Připravil jsem úspěšnou žádost o akreditaci DSP Geologické vědy na PřF UP
Olomouc, včetně sestavení oborové rady a následné garance DSP
Oblast působnosti „proděkan pro doktorské studium“ vznikla na základě předběžného
jednání s děkanem PřF UP doc. Martinem Kubalou, které ukázalo, že se názorově
shodneme v řadě otázek.
Doktorandy považuji za hybný motor vědeckovýzkumného výkonu. Fakulta by se
měla snažit získávat co nejvíce schopných studentů, neodrazovat od studia vhodné
kandidáty a neodrazovat od jejich náboru školící pracoviště.

Mými prioritami jsou:
odstraňování administrativních překážek při náboru doktorandů (např. přísné
limity dle vykázaných bodů RVO)
podpora náboru zahraničních doktorandů, nastavení rozumné výše školného pro
zahraniční studenty
redukce přímé výuky doktorandů (včetně povinné výuky jazyků), větší důraz na
samostatnou práci, samostudium, spoluúčast při výuce, a vědecký výkon
doktorandů
motivace studentů (mimo jiné finanční formou) k publikační činnosti
podpora spolupráce s externími subjekty (ústavy AVČR a další organizace) při
výchově doktorandů
využití pozitivních zkušeností z jiných škol (PřF MU, PřF + MFF UK …)

Děkuji za tlumočení uvedených informací členům AS PřF UP.
Se srdečným pozdravem,
Ondřej Bábek

