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Programové prohlášení pro volbu děkana PřF UJEP 
 
Předkládaný program na nadcházející funkční období vychází z předchozích zkušeností, ze zkušeností získaných 
při zakládání ústavu a nynější fakulty,  z představ o dalším rozvoji fakulty a z již připravených dokumentů, 
z projektu Přírodovědecké fakulty UJEP a ze schváleného Dlouhodobého záměru Přírodovědecké fakulty UJEP 
v Ústí nad Labem na léta 2006 – 2010. Přírodovědecká fakulta UJEP (PřF) vznikla 4. listopadu 2005 z Ústavu 
přírodních věd UJEP. Od počátku je patrný dynamický růst této nové součásti a tuto dynamiku bychom měli 
udržet i pro budoucí období, aby se PřF mohla v budoucnu začlenit mezi renomované fakulty tohoto typu. Mezi 
priority rozvoje počítám tedy především další rychlý rozvoj studijních oborů všech stupňů a rychlý růst míry 
zapojení všech akademických pracovníků do řešení projektů výzkumu a vývoje (VaV) a zvýšení podílu 
získaných prostředků z těchto projektů. 
 
Co bude ovlivňovat vývoj fakulty v příštím období? Bude to stále ostřejší konkurenční boj mezi vysokými 
školami o studenty, schopnost pracovníků zajistit dostatek finančních prostředků  ať už z projektů VaV, 
rozvojových projektů nebo dalšími způsoby, ale také řešení podmínek pro činnost fakulty v budoucích vhodných 
vlastních prostorách v připravovaném Kampusu.  
 
Základem veškeré činnosti fakulty je ovšem kvalitní práce jednotlivých jejích pracovníků. Na počátku při 
zakládání ústavu i fakulty a při jejich přípravě bylo znát nadšení, obrovské nasazení a radost většiny pracovníků, 
kteří se na tom podíleli. Rád bych, abychom vytvořili pro práci všech takové podmínky, aby se toto nadšení a 
radost z každodenního snažení podařily zachovat v co největší míře i nadále, aby pracovníci i studenti byli na 
naší fakultě spokojeni a přitom motivováni k co nejlepším výsledkům. 
 
V oblasti vědy, výzkumu a vývoje musíme v prvé řadě usilovat o podstatné zvýšení podílu získaných 
finančních prostředků na VaV z centrálně evidovaných projektů (CEP), z projektů VaV Evropské unie (zejména 
Rámcové programy Evropské unie), příp. dalších obdobných projektů. Proto budeme podporovat a motivovat 
řešitele těchto projektů (přednostním zajištěním podmínek, finanční spoluúčastí, odměnami apod.), výrazněji u 
velkých, významných nebo mezinárodních projektů.  Je třeba dále rozšířit spolupráci s průmyslovou sférou i 
neprůmyslovým sektorem zvláště ve vazbě na připravované Operační programy financované z Evropských 
strukturálních fondů. Je nutné do řešení projektů včetně mezinárodních ve větší míře zapojit studenty všech 
stupňů studia. Jedním z možných prostředků podpory zapojení studentů do vědy a výzkumu bude nyní 
připravovaný systém vnitřních grantů PřF. 
 
Na každé katedře budeme chtít vytipovat a podporovat alespoň jednu vhodnou oblast výzkumu jako nosnou. 
Pokud to personální podmínky pracovišť umožní, měli bychom vytvářet tématicky zaměřené výzkumné týmy. 
Bude vhodné hledat také společná multidisciplinární témata napříč fakultou, případně univerzitou a v rámci 
těchto témat rozvíjet spolupráci kateder PřF ve výzkumu. 
 
Výsledky v oblasti VaV musíme výrazně zahrnout při pravidelném hodnocení pracovníků a pracovišť fakulty, 
pokud chceme v této oblasti dosáhnout významných změn a dosáhnout toho, aby výsledky v této oblasti nebyly 
dílem pouze menšiny pracovníků, nýbrž aby se většina akademických pracovníků fakulty podílela na získávání  
a řešení projektů a publikovala výsledky svých bádání.  
 
 
 
V oblasti vzdělávání bude prioritou rozšiřovat nabídku odborných studijních oborů/programů tak, aby každá 
katedra měla na konci tohoto období akreditován bakalářský i navazující magisterský stupeň. Zároveň musíme 
účinněji propagovat všechny nabízené studijní obory a zvláště nově otevírané. Bude vhodné zaměřit více naši 
pozornost také na vhodnou propagaci studií  směřujících k učitelské kvalifikaci. Naší snahou bude zajistit 
dostatečný nárůst studentů na fakultě tak, aby každá katedra byla ekonomicky soběstačná. Předpokládáme, že 
v roce 2010 bude mít fakulta asi 1500 studentů. 
 
Budeme podporovat rozvoj doktorských studií, naší snahou bude zvýšit počet oborů doktorského studia 
zaměřených jak odborně, tak i na didaktiky přírodovědných oborů. Alespoň v jednom oboru bychom měli 
v tomto období získat právo habilitací. 
 
Musíme věnovat dostatečnou pozornost také reakreditacím, snažit se na všech pracovištích zabezpečit 
podmínky, především personální, pro úspěšné reakreditace studijních oborů. Budeme dbát na kvalitu vzdělání 
poskytovaného naší fakultou. 
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Naší snahou bude podstatně zvýšit mobility studentů tak, aby studijní pobyt v zahraničí absolvoval každý desátý 
student PřF. V doktorských studijních programech chceme dosáhnout toho, aby podíl prezenčních studentů 
vyjíždějících do zahraničí vzrostl na 70 %. 
 
V ekonomické oblasti bude naší snahou zajistit, aby katedry byly co nejvíce ekonomicky vyvážené a 
soběstačné, aby se podařilo odstranit dosavadní ne zcela rovnoměrný stav mezi katedrami a aby mohly být 
postupně posilovány rozpočty kateder i o mzdové prostředky na tarifní části platů a tím posílena odpovědnost 
vedoucích kateder za personální vývoj pracoviště. K tomu je potřeba zajistit na všech katedrách dostatek 
studentů, dostatek prostředků získávaných z různých projektů, příp. získávat prostředky z dalších zdrojů. Počet 
studentů se podle letošních zkušeností zatím daří s nově akreditovanými obory zvyšovat a nahradit tak výpadek 
studentů, kteří dříve studovali učitelské programy. Podíl prostředků získávaných na VaV se nám podle vývoje od 
loňského roku snad taky podaří zvýšit, ale nárůst by měl být v dalších letech mnohem rychlejší. Další zdroj 
financí by měl plynout ze spolupráce s průmyslem. Budou-li všechny katedry ekonomicky zajištěné, bude 
bezproblémové hospodaření celé fakulty a bude dostatek zdrojů na odpovídající nárůst mzdových prostředků. 
 
Budeme v souladu s Dlouhodobým záměrem PřF preferovat tvorbu fondu rozvoje investičního majetku, aby se 
zvýšily možnosti pro nákupy moderních špičkových zařízení umožňujících srovnání podmínek pro studium, 
vědu a výzkum na PřF s renomovanými vědeckými pracovišti v ČR i ve středoevropském regionu. Chceme 
podporovat vznik špičkových pracovišť na fakultě nebo ve spolupráci s dalšími subjekty. 
 
V oblasti managementu budeme nadále podporovat kvalifikační růst pracovníků všech kategorií. Zlepšování 
kvalifikační struktury kateder je nezbytným předpokladem pro úspěšné akreditace habilitačních řízení, 
doktorských, magisterských i bakalářských programů. Velkou pozornost budeme věnovat systému hodnocení 
pracovišť a pracovníků tak, aby účinně motivoval ke kvalitní práci všechny pracovníky fakulty a k intenzivnější 
výzkumné a publikační činnosti akademické a vědecké pracovníky fakulty. Chci výrazně podporovat ty 
pracovníky, kteří odvádí na fakultě kvalitní práci. Nesmíme rovněž zapomínat na vytváření podmínek mladým, 
perspektivním pracovníkům, kteří jsou zárukou budoucího vývoje. 
 
V případě kvalitního personálního obsazení můžeme podpořit vytváření specializovaných výzkumných oddělení 
vybudovaných v rámci kateder nebo na fakultě.  
 
Chci dbát na fakultě o racionální strukturu pracovišť a hospodárné vynakládání prostředků. Přitom se ovšem 
budeme snažit zajistit kvalitní a účinnou podporu činnosti akademických pracovníků technickým a 
administrativním personálem. V oblasti řízení budeme rozvíjet dialog s AS PřF i s reprezentanty studentů. 
 
Budeme otevřeni spolupráci jak v rámci UJEP, tak mimo ni. 
 
Chceme zlepšovat sociální a pracovní podmínky všech pracovníků fakulty.  
 
V oblasti rozvoje fakulty budu usilovat o urychlenou realizaci rekonstrukce budovy A v areálu Kampusu UJEP, 
která je určena pro naši fakultu. Zároveň chceme z prostředků EU s využitím Operačních programů vybudovat 
v Kampusu další dvě menší budovy včetně špičkového vybavení pro výzkumné laboratoře naší fakulty. Do té 
doby než se to podaří, však budeme muset zajistit dočasné dodatečné prostorové kapacity hlavně s ohledem na 
rostoucí počet studentů fakulty. Počítáme hlavně s výukovými prostorami v blízkosti současného umístění 
fakulty. 
 
Chceme ve spolupráci s katedrou biologie a s využitím jejích dosavadních skleníkových kapacit zřídit při fakultě 
botanickou zahradu a umožnit její celoroční provoz pro veřejnost. V případě zajištění financování se budeme 
snažit o zřízení „Muzea přírodních věd“. 
 
Budeme podporovat zajištění informačních zdrojů a přístupu akademických a pracovníků a studentů do 
informačních www databází. 
 
Pro realizaci rozvojových cílů je vhodné i nadále využívat také Rozvojové programy MŠMT a projekty FR VŠ. 
 
Pro celkový rozvoj fakulty je velmi důležitá její reputace a pověst, kterou bude mít v očích nejširší veřejnosti. 
Nesmíme proto podcenit otázky propagace fakulty, musíme věnovat zvýšenou pozornost prezentaci fakulty a 
získávání zájmu mladých lidí o studium na naší fakultě. 
 
V Ústí nad Labem, 18. září 2006     Doc. RNDr. Stanislav Novák, Csc. 


