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Volební program

Složení kolegia děkana:
Proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky: Prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.
Proděkan pro studijní záležitosti: Doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
Proděkan pro koncepci studia:  Doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D.
Proděkan pro rozvoj: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Proděkan pro fyzikální sekci: Prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
Proděkan pro informatickou sekci: Doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
Proděkan pro matematickou sekci: Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

Motto volebního programu: Kvalita a otevřenost

Kladení důrazu na kvalitu – výuky i vědecké práce – je vyjádřením našeho závazku udržet 
prestiž a renomé fakulty v národním i mezinárodním kontextu, ale i odpovědí na stále ještě 
nepříznivý demografický vývoj  v České  republice  v následujících  deseti  letech  i  současné 
trendy snižujícího se financování vysokých škol státem. Jednoznačným záměrem je zachovat 
vysokou úroveň našich absolventů i našich vědeckých výstupů. Podnikneme zásadní kroky 
pro to,  aby se  fakulta  stala  otevřenější  vůči  veřejnosti  i  studentům ze zahraničí  a  aby se 
současně zlepšila informovanost a spolupráce uvnitř fakulty. 

Studijní oblast
1) Činnosti v oblasti výuky směřovat k udržení a zvýšení její kvality včetně individuálního 
přístupu ke studentům, kterým je naše fakulta známá.
2) Neprodleně provést kroky vedoucí k podstatnému zvýšení účasti studentů ve studentské 
anketě, aby ji po zvýšení její vypovídací schopnosti bylo možno lépe používat k vyhodnocení 
a odměnění špičkových pedagogů a aby bylo možno zjednat nápravu v případech, které se 
potvrdí jako dlouhodobě problémové.
3) Zavést plnohodnotné programy výuky v angličtině paralelně s výukou v češtině a aktivně 
vyhledávat zájemce o studium v zahraničí. Přitom najít takové řešení, které by při souladu se 
stávající  legislativou umožnilo  českým studentům a studentům z EU studovat v anglickém 
programu zdarma a tím přispět k mobilitě studentů mj. v rámci programu Erasmus.
4) Zhodnotit a případně přeorganizovat programy učitelského studia a zatraktivnit je tak, aby 
fakulta ovlivňovala a vychovávala v podstatně větším množství středoškolské učitele schopné 
zajistit kvalitní středoškolské vzdělávání v našich oborech.
5) Bude-li uzákoněno školné, udržet jeho výši na únosné úrovni a vytvořit mechanismy, které 
umožní studium všem dobrým studentům.
6) Důsledně se zabývat  podněty studentů formulovanými  především studentskou komorou 
akademického  senátu  (např.  zapojení  IT  technologií  do  výuky,  výuka  odborné  angličtiny 
v základních kurzech v rámci bakalářského studia, transparentnost změn studijních plánů). 



Věda a výzkum
1)  Všestranně  podporovat  a  motivovat  kvalitní  výzkum,  včetně  finančního  odměňování 
výsledků na základě kvality měřené nejen počtem získaných RIV bodů, ale též podle měřítek 
specifických pro jednotlivé obory a konsensuálně dohodnutých v jednotlivých sekcích.
2)  Podporovat  vyšší  podíl  grantových  prostředků  na  finančním chodu  fakulty  mimo  jiné 
poradenským servisem při podávání přihlášek.
3)  Poskytnout  překlenovací     podporu  pro  fakultu  významným  výzkumným  směrům 
v grantově méně úspěšných obdobích.
4) Nadále podporovat mezinárodní spolupráci v rámci mezinárodních dohod i vyhlašováním 
postdok pozicí a míst hostujících profesorů na fakultě.
5)  Podporovat  aplikovaný  výzkum  a  organizačně  zabezpečit  spolupráci  s praxí  tak,  aby 
přinášela jak stimuly pro pedagogickou práci (především orientací  projektů a studentských 
prací) tak finanční efekt pro fakultu.

Organizační a administrativní oblast
1) Přehodnotit způsoby prezentace fakulty (www stránky, ale i další), i za cenu objednávky 
služeb od profesionálních firem.
2)  Hledat  cesty  vedoucí  k udržení  počtu  nově  zapsaných  studentů  ke  studiu  alespoň  na 
stávající výši (podpora všech dosud zajišťovaných akcí včetně seminářů pro středoškoláky a 
předmětových  olympiád,  hledání  nových  způsobů  propagace,  přehodnocení  kalendáře 
propagačních akcí, intenzivní a cílená propagace v zahraničí), i počtu absolventů.
3) Přehodnotit způsob propagace a informování o učitelském studiu na fakultě.   
4)  Posílit  informovanost  uvnitř  fakulty  a  hledat  cesty,  které  by  k sobě  častěji  přivedly 
pracovníky z různých sekcí a úrovní řízení fakulty (umístit obrazovky u vchodů do budov 
informující  o  akcích  pořádaných  v daný  den  či  týden,  častěji  organizovat  setkání  všech 
zaměstnanců, organizovat pravidelná setkání vedení fakulty s pracovníky i studenty).
5) Posílit spolupráci vedení fakulty s akademickým senátem včetně jeho studentské komory 
(pravidelná setkání i mimo zasedání senátu, řešení podnětů).
6) Umožnit  další  zapojení  studentů a  doktorandů do administrativních  činností  na fakultě 
formou brigád při sezónních pracích (např. přijímací zkoušky, podávání grantových projektů 
atd.).
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