
1 
 

Cíle pro Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity 
a prostředky pro jejich naplnění 
 
Luděk Bláha 
 

 
Vážené kolegyně a kolegové, 
 
dovoluji si Vám představit návrhy, kterými bych chtěl přispět k dalšímu rozvoji Přírodovědecké fakulty (dále 
Fakulta) v případné funkci děkana. V souladu se Statutem předkládám dva dokumenty. Obsahem oba texty 
respektují strategické priority a cíle, které přijala MU ve svém „Dlouhodobém záměru na roky 2016-2020“, které 
považuji za dobře definované a rozumně ambiciózní. Moje návrhy také odpovídají doporučením, které Univerzita 
má od mezinárodního hodnocení ISAB (International Scientific Advisory Board). 
• První z dokumentů Cíle, prostředky, aktivity vychází z textu, který jsem představil v létě 2017 vedoucím 

pracovníkům a členům akademického senátu Fakulty. 
• Druhým dokumentem je Návrh aktualizace Strategického záměru Fakulty. Strukturou odpovídá 

Dlouhodobému záměru MU se zaměřením na kompetence a možnosti naší Fakulty.  

 Jsem si vědom, že naplnění dlouhodobých cílů bude náročné. Jsem ale přesvědčen, že jde o reálný úkol, který je 
cestou ke stále lepším podmínkám pro studium i práci i k dlouhodobé stabilitě a prosperitě Fakulty. 
 
 
v Brně 27. října 2017 
 
 

 

Cíle 
Silná a živá Fakulta nabízející  

• kvalitní a moderní univerzitní vzdělávání v přírodních vědách na bakalářském a 

magisterském stupni, které je propojeno s  vědeckou prací, je orientováno na tvůrčí a samostatné řešení 

problémů a je z významné části realizováno v angličtině; 

• vynikající vědecké týmy, které rozvíjí svoji práci v mnoha oblastech základního i aplikovaného 

výzkumu a opírají se o práci spokojených a motivovaných vědeckých pracovníků a doktorandů; 

• otevřené prostředí s přehlednými podmínkami fungování, které jsou 

stimulující a atraktivní pro pracovníky i studenty a podporují zapojení nových, mladých pedagogů a 

pedagožek, vědců a vědkyň a osobností ze zahraničí. 
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Prostředky 
 

Realistické nástroje a prostředky, které děkan může využívat při prosazování dlouhodobějších cílů, jsou čas, lidé, 
finance a vnitřní procesy fungování. Zde uvádím stručný komentář, aktivity a konkretizace prostředků jsou 
v následujícím textu. Pro naplnění cílů nabízím mé zkušenosti s komunikací a vedením velkého týmu 
spolupracovníků a studentů i zkušenosti s plánováním a řízením různých typů projektů.  

• Čas – velkým úkolem budou časově náročné přípravy a komunikace dovnitř i vně Fakulty. Jsem osobně 
odhodlán investovat veškerý potřebný čas. Jsem přesvědčen, že zásadní jsou přímý kontakt, častá a 
opakovaná diskuze s partnery a sdílení názorů. Současně budu ale usilovat o „šetření času“ ostatních 
například tím, že jednání a diskuze povedu strukturovaně a cíleně a budou založená na předem připravených 
podkladových materiálech.  

• Lidé –  jsem přesvědčen, že je potřeba motivovat, podporovat a oceňovat nadané, odhodlané a pracovité 
lidi, díky kterým je zespodu budována a zajištěna prosperita a budoucnost Fakulty. Zásadní část 
z navrhovaných aktivit je tak zaměřena na kultivování a podporu nejlepších osobností a rozvoj různých forem 
motivace – vnitřní (např. brzké zapojování studentů do vědecké činnosti) i vnější (finanční i nefinanční 
ocenění).  

• Finance –  moje případné zvolení děkanem bude signálem, že si akademická veřejnost přeje směřovat 
k navrženým cílům, pro jejichž plnění jsou samozřejmě třeba finance. Hlavní možnosti, které bych jako děkan 
využíval, jsou (i) proaktivní získávání prostředků externích (H2020, OP, MŠMT) i interních (např. Muni Award 
in Science and Humanities), (ii) návrhy úprav rozpočtových pravidel Fakulty tak, aby podporovaly plnění 
dlouhodobých cílů a (iii) přímé diferencované odměny či stipendia ředitelům, pracovníkům a studentům, 
kteří budou svojí činností realizovat konkrétní aktivity. 

• Fungování a procesy – ve funkci děkana provedu důkladnou analýzu procesů, odpovědností  
a činností děkanátu a paralelních podpůrných aktivit na ústavech. Na jejím základě budu prosazovat změny, 
které dále sníží administrativní zátěž zaměstnanců i studentů. Dílčí realistické návrhy, které je možné 
představit již nyní, jsou např. úřední hodiny potřebných oddělení děkanátu (studijní) na UKB, kompletní 
zajištění administrace a komunikace habilitačních, profesorských řízení či komisí a oponentů doktorských 
prací cestou děkanátu. 
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Aktivity 
Následujících sedm odstavců představuje aktivity, které bych uplatňoval při plnění popsaných cílů a [v 
závorkách] jsou pak uvedeny příklady konkrétních prostředků. 

1. Uplatňování zdravých principů kariéry a rozvoje 
• Je zásadní, aby pracovníci i studenti přijali a uplatňovali principy, které jsou prověřené v zahraničí a 

zajišťují úspěšnost i rozvoj. Jde o dlouhodobý proces soustavné komunikace, vzdělávání (studentů i 
akademiků), postupných úprav pravidel rozpočtování a implementací existujících doporučení jako např. 
Evropská Human Resources Strategy for Researchers, HRS4R. 

• Požadovat předchozí zkušenosti z jiných nejlépe zahraničních pracovišť u uchazečů o nová místa - 
především u akademických, ale podle možností i dalších pracovníků [skutečně otevřená a mezinárodně 
inzerovaná výběrová řízení, která přispějí ke zvýšení konkurence a omezí inbreeding]. 

• Otevírání nových příležitostí mladší generaci [postupné snižování úvazků osob v důchodovém věku – 
samozřejmě vždy individuálně a po vyhodnocení skutečného výkonu a přínosu Fakultě]. 

• Systematická podpora prostupnosti a mobility studentů i akademiků mezi programy/školami/městy 
[oceňování pracovišť a pracovníků, kteří umožní přijímání studentů z jiných studijních programů a posílí 
tak prostupnost studentů mezi různými bakalářskými a magisterskými specializacemi]. 

• Vytváření podmínek podporujících uplatnění žen ve vědě i výuce [snížené úvazky i snížené požadavky 
na objem práce u žen v akademických pozicích; korigovat striktní uplatňování karierních požadavků na 
„kvantitu“ výsledků, dočasné úvazky pro vynikající absolventky PhD i po skončení studia nebo během 
rodičovské dovolené]. 

 

2. Získávání a podpora nejlepších a nejpracovitějších studentů a osobností  
• Práce se středoškolskými studenty a motivace ke studiu na Fakultě [cílená a vytrvalá PR kampaň 

podporující povědomí o Fakultě u SŠ studentů – semináře, prezentace úspěšných absolventů, exkurze, dny 
otevřených dveří a další aktivity jako BIOSKOP, MjUNI, N-Trophy; podpora SOČ; letní soustředění pro 
úspěšné řešitele olympiád; oceňování pracovníků a studentů, kteří aktivity zajišťují]. 

• Proaktivní oslovování nových osobností (především kolegů ze zahraničních pracovišť, kteří uvažují o 
návratu do Česka) a vytváření motivačních podmínek na Fakultě [cílená projektová podpora lidem s 
ambicí podávat přihlášky do prestižních schémat jako ERC, EMBO, MSCA]. 

• Vyhledávání, získávání a alokace potřebných prostředků pro nové pracovníky [Systematické přípravy 
rozvojových projektů vč. H2020, OP, MŠMT; proaktivní kompetice o prostředky z vnitřních schémat 
Univerzity jako Muni Award in Science and Humanities; ve spolupráci s ústavy vytvářet finanční rezervy - 
"seed funds" - pro podporu nových pozic]. 

• Motivace vynikajících stávajících pracovníků a pracovnic [přímé odměny např. z fondu děkana; zlepšení 
viditelnosti formou představení v newsletteru]. 

• Podpora nejlepších studentů [pravidelná ocenění nejlepších Mgr. nebo i Bc. prací z jednotlivých 
programů nebo ústavů; stipendia studentům a motivační odměny vedoucím, kteří s nejlepšími studenty 
pracují; zlepšení viditelnosti formou představení v newsletteru]. 
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3. Studium – inovovaná a přehledná nabídka, obsah i forma 
• V současné době je proces nových akreditací ve velké fázi pokročilosti. V rámci vnitřního hodnocení bude 

ale možné během budoucích kontrol fungování programů prosazovat další zlepšení: 
• Omezení duplicit a zapojení mladších pracovníků [motivovat ředitele, aby při vytváření přednášek sdíleli 

kapacity a omezovali vznik kurzů s duplicitním obsahem – učitelé z více ústavů mohou participovat na 
přednášce a následně přerozdělit/sdílet finanční prostředky z výuky]. 

• Reflexe vývoje a stavu poznání a společnosti v náplni kurzů a programů [proaktivní zlepšení programů 
při periodických kontrolách akreditací; odměňování a kredit/publicita nejlepším učitelům; kritické 
hodnocení obsahu, náročnosti a forem výuky a sledování zda dochází ke zlepšení]. 
 posilovat porozumění principům (omezovat v kurzech memorování faktů) 
 posilovat kreativitu – např. navrhování a diskuze "jak řešit problém" 
 testování formou pokus-omyl 
 zahrnout do studijních plánů výuku statistiky, práci s velkými objemy, programování  
 vzdělávání obecných dovedností (kritická práce s literaturou, komunikace, prezentace) 

• Podporovat zkušenosti studentů – praxe, stáže, exkurze, krátké výměnné pobyty ve firmách, 
výzkumných institucích (AV) nebo VŠ v rámci Brna (např. VUT, MENDELU, VFU) [odměňování učitelů, kteří 
skrze spolupráci s jinými pracovišti nabízí a organizují pro studeny výměny/exkurze; v rámci diplomové 
práce zavést „stínování“ kolegů studentů v jiných laboratořích; role děkana – domluvit vzájemné 
výměny/exkurze studentů na/z jiných VŠ]. 

 

4. Kvalitní doktorské studium a věda na mezinárodní úrovni  
• Aktivitou a prací nejlepších osobností a studentů se přirozeně rozvíjí kvalitní vědecká činnost. Další 

aktivity přímo podporující rozvoj poznávání a vědy na Fakultě:  
• Doktorské studium v angličtině [realizovat akreditaci doktorských programů v angličtině; nabídka 

profesorských doktorských přednášek v angličtině, společné mezioborové konference doktorandů; 
podpora účastni na zahraničních konferencích]. 

• Budování vysokých standardů [kontrola personálních a finančních kapacit a kvality školitelů při přijímání 
doktorandů; definice standardů pro dizertace; obhajoby v angličtině]. 

• Zabezpečení a kvalitní podmínky pro doktorandy – cílový stav je celkově nižší počet doktorandů na 
Fakultě, kteří jsou však dobře zabezpečeni stipendiem a podstatnými pracovními úvazky (primárně z 
externích grantů svých školitelů). To umožňuje plné nasazení a úspěšné a včasné dokončování studia. 
 

5. Stálé posilování mezinárodního rozměru, internacionalizace 
• Hledání a přijímání kvalitních lidí ze zahraniční - studentů, doktorandů, postdoktorandů až po 

akademiky [periodické inzerování na EURAXESS nebo naturejobs, přímé oslovování univerzit/fakult, 
odkud je možné získávat motivované doktorské studenty – např. východní Evropa]. 

• Zlepšení praktických zkušeností s angličtinou u studentů [posouzení kvality kurzů nabízených 
Univerzitou a zvážení alternativ jako jsou komerční kurzy za zvýhodněné ceny a společné hrazení nákladů 
Fakultou a studenty; vybrané přednášky v angličtině; do kurikula zařadit výuku akademického psaní a 
prezentace v angličtině]. 
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• Podpora a propagace programů pro zvané hosty a mobility studentů [informační kampaně podpořené 
děkanátem; vzdělávání a vysvětlování významu mobilit studentům; odměňování či publicita 
v newsletteru/ročence pro pracovníky, kteří využívají INNOLEC či přivádí na Fakultu zahraniční experty].  

• Angličtina jako standard pro administrativu včetně děkanátu [podpora vzdělávání a konverzace v 
angličtině u podpůrných pracovníků]. 

• Podpora a oceňování závěrečných prací studentů v angličtině [oceňování a kredit pro studenty, kteří 
předloží své práce v angličtině; ocenění školitelů, kteří cizojazyčné práce vedou]. 
 

6. Zlepšení života a komunikace na Fakultě 
• Zlepšit širší informovanost o dění na Fakultě, což posílí motivaci pracovníků i studentů zajímat se (a 

přispívat k řešení) společných záležitostí:  
 přepracování webu Fakulty a vydávání fakultního „newsletteru", časté informování o proběhlých 

akcí a upozornění na budoucí témata; oceňovat publicitou nejlepší osobnosti a studenty 
 využít oslav 100 let založení Univerzity k posílení pozitivního povědomí o Fakultě u veřejnosti 

• Zlepšení života na UKB [v koordinaci s LF, CEITEC MU, FSpS a správou kampusu; přípravy projektů pro 
nové investiční programy MŠMT]: 
 Podpora otevřených akcí a aktivit mimopracovních spolků jako jsou sportovní akce, koncerty, 

happeningy, autorská čtení; oživení KUK nebo nově budované galerie MU 
 Publicita o akcích na UKB lidem žijícím v okolí a v Brně 
 Přeměna koridorů UKB na funkční prostory 
 Otevření samoobslužného studentského klubu na UKB (odpočívárna, kuchyňka) a místnosti pro 

děti (herna, odpočívárna) 
• Fakultní/Univerzitní mateřská školka v okolí kampusu zůstává dlouhodobým cílem 
• Snížení administrativní zátěže pro pracovníky a studenty – zlepšení služeb děkanátu [detailní analýza 

a korekce procesů, odpovědností a činností děkanátu a paralelních podpůrných aktivit na ústavech; 
elektronizace procesů; zlepšení administrace a komunikace habilitačních, profesorských řízení či obhajob 
doktorských prací; úřední hodiny např. studijního oddělení také na UKB]. 
 

7. Spolupráce s partnery  
• Proaktivní lobbing u rektora a kvestorky, aby Fakulta aktivněji přispívala k formování Univerzitních 

procesů již během příprav a nebyla „retroaktivním“ hráčem [snaha o úpravy rozpočtování a omezení 
dodatečného danění externě získaných grantů; centrální zajištění e-informačních zdrojů na Univerzitě]. 

• Koordinace záměrů s CEITEC MU – cílovým stavem z hlediska Fakulty by mělo být přetvoření CEITEC MU 
na infrastrukturní jednotku typu centrálních laboratoří. 

• Intenzivní komunikace s LF – podpora pro společné aktivity na UKB, případné sdílení kapacit 
budovaného Komplexního simulačního centra. 

• Spolupráce s externími partnery – výuková i vědecká - firmy, pracoviště AV, VŠ [přímá nabídka děkanům 
fakult VUT, VFU a MENDELU - exkurze/výměnné stáže studentů; posílení propagace prostřednictvím JIC]. 

• Lepší spolupráce v rámci Brna a regionu – pracovat na kontaktech a spolupráci s MMB, JMK, JCMM, JIC 
a proaktivně přispívat k přípravě Regionálních inovačních strategií.  
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