
Volební teze 

Základní principy 

Přírodovědecká fakulta UP je velkou fakultou s širokým tematickým záběrem. Jako taková je 
ze své podstaty heterogenní a fungujeme jako konfederace oborů. Domnívám se, že tolerantní 
soužití s respektováním specifických odlišností jednotlivých oborů se nám docela daří. 

V rámci státních organizací je vysoká škola unikátním prostředím pro svobodnou tvorbu. 
Považuji za důležitý úkol kultivovat fakultu jako prostor pro svobodnou tvůrčí práci všech 
akademických pracovníků a zejména pro svobodnou diskuzi. Výchova ke kritickému myšlení a 
smyslu pro věcnou argumentaci je naším základním posláním ve vztahu ke studentům i celé 
společnosti. 
Vedení fakulty vnímám především jako správu svěřené jednotky. Mělo by tedy sloužit jako 
servis akademickým pracovníkům i studentům a být garantem dodržování pravidel. Odbornost 
je větší na nižších úrovních řízení a klíčovým atributem pro maximální realizaci našeho 
potenciálu je maximální transparentnost při rozhodování, hospodaření a šíření informací k 
pracovníkům fakulty. 
Nedílnou součástí akademické obce jsou studenti a to, že se aktivně podílejí na fungování 
fakulty, považuji již za standard (nově např. zástupci v Kolegiu děkana, Etické komisi).  
 

Studium 

V oblasti studia fakulta prošla náročným procesem institucionální akreditace, po němž se 

situace do značné míry stabilizovala, avšak stále vidím prostor pro racionalizaci organizace 

výuky a průběžné zkvalitňování infrastruktury pro výuku. Za handicap považuji nedostatek 

anglických studijních programů v bakalářském a magisterském stupni studia a z úrovně vedení 

fakulty bych chtěl upravit a rozšířit současné motivační prvky tak, aby akcentovaly akreditaci 

studijních programů v AJ, i pomoci s vyhledáváním zahraničních uchazečů o studium. 

V doktorském studiu se otevřela možnost pro snížení poplatků za studium v cizojazyčném 

studijním programu, dále chceme motivovat studenty ke kvalitním publikacím a včasnému 

ukončení studia. 

 

Věda 

Jedním z úkolů bude adaptace na hodnocení výsledků VaV podle Metodiky 17+ a případná 

reflexe změn v univerzitní metodice. Budeme muset řešit podporu zakládání nových 

výzkumných skupin a zabezpečit možnosti průběžné inovace instrumentálního vybavení 

pracovišť. Efektivním opatřením k řešení těchto otázek se jeví postupné vytváření společného 

přístrojového vybavení (core facilities), které mj. také sníží bariéru vstupních investic pro 

zakládání nových skupin v experimentálních oborech. 

Velké úsilí bude potřeba věnovat získávání financí prostřednictvím projektů. K podpoře 

žadatelů by mělo sloužit oddělení projektové podpory a nově zřízená pozice proděkana, který 

bude mít v gesci projekty. Podpora by měla zahrnovat informace o relevantních grantových 



výzvách, asistence při přípravě projektů a podpora při zapojení do mezinárodních grantových 

výzev. Je také žádoucí širší zapojení do hodnotících panelů grantových agentur. 

 

Třetí role 

Aktivity spadající do třetí role univerzity byly citelně zasaženy omezeními souvisejícími 

s epidemiologickou situací a po návratu k normálnímu fungování bude potřeba řadu akcí, jež 

provizorně fungovaly pouze online, znovu nastartovat i pro osobní účast. Kromě 

popularizačního centra v Pevnosti poznání byla pro rozšíření možností popularizace zahájena 

výstavba nové budovy Botanické zahrady a v holickém areálu připravujeme nový prostor Okno 

do přírody. Je dobré, že se podařilo přes všechna omezení rozvíjet bohatou nabídkou aktivit 

kontakty s fakultními školami, které nám pomáhají zprostředkovat kontakty se 

středoškolskými studenty, kteří jsou naší cílovou skupinou jako potenciální uchazeči o 

studium. Velký rozvojový potenciál skýtají kurzy CŽV a DVPP, ovšem bylo by žádoucí nabídku 

rozšířit a systematizovat. 

 


