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PROGRAMOVÉ PROHLÁ�ENÍ 
 

kandidáta na funkci děkana MFF UK na období 2002 - 2005 
 
 

Ní�e uvedené body prohlá�ení se týkají jednotlivých oblastí činnosti fakulty. Podrobněji budou 
komentovány a konkretizovány při předvolebním shromá�dění. Na závěr připojuji doslovné 
znění preambule programového prohlá�ení z roku 1999. Domnívám se, �e obecné tendence 
rozvoje fakulty zůstávají v platnosti. 
 
 

A. Studium 
1. Kvalitně zajistit výuku v souladu s výsledky akreditace z roku 2002; připravit potřebné 

studijní materiály. 
2. Iniciovat úpravu studijních a příbuzných předpisů respektující reformu studia zalo�enou na 

povinném absolvování bakalářského studijního programu s mo�ností pokračovat 
v navazujícím magisterském studiu; hledat mo�nosti hladkého přechodu mezi dobíhajícími a 
novými studijními programy. 

3. Ve spolupráci s ústavy AV ČR a dal�ími spolupracujícími institucemi dosáhnout zvý�ení 
efektivnosti i kvality doktorského studia. 

4. Sledovat problematiku distančního vzdělávání a přiměřeným způsobem se do této formy 
vzdělávání zapojit. 

5. Posoudit mo�nosti organizování kurzů celo�ivotního vzdělávání za úplatu. 
6. Zabezpečit výuku v programu Informatika v průběhu rekonstrukce budovy na 

Malostranském náměstí. 
7. Usilovat o dal�í zkvalitnění studentské ankety, posoudit mo�nost jejího elektronického 

provádění. 
8. Pokračovat ve vývoji studijního informačního systému.  
 

B. Vědecko-výzkumná činnost, zahraniční styky 
1. V případě změny přístupu k hodnocení vysokých �kol ze strany M�MT usilovat o získání 

statutu "výzkumných studijních programů" pro studijní programy akreditované na MFF 
(v duchu tzv. research universities). 

2. Pokračovat v úsilí pro získávání finančních prostředků mimo základní státní dotaci, 
podporovat také aktivitu pracovníků při získávání grantů v rámci Grantové agentury 
Univerzity Karlovy a z Fondu rozvoje vysokých �kol. 

3. V sekcích věnovat mimořádnou pozornost přípravě nových výzkumných záměrů a zapojení 
do 6. rámcového programu. 

4. Iniciovat projekty s celouniverzitním významem, případně se do nich zapojovat. 
5. Optimalizovat vzájemné vazby výzkumných center, výzkumných záměrů a dal�ích 

vědeckých a výzkumných aktivit fakulty. 
6. Dále rozvíjet aktivity v rámci mezinárodních ústavů a hledat nové mo�nosti zapojování do 

středisek mezinárodního výzkumu. 
7. Roz�iřovat mo�nosti zahraničních výměn studentů, včetně podpory programů vyu�ívajících 

finanční spoluúčast vysílaných studentů. 
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C. Rozvoj a hospodaření 
1. Zabezpečit v maximální mo�né míře hladký průběh rekonstrukce budovy na Malostranském 

náměstí při současném zabezpečení provozu. 
2. V návaznosti na aktualizaci generelu Univerzity Karlovy věnovat pozornost perspektivám 

dislokace fakulty. 
3. Pokračovat ve vybavování poslucháren a seminárních místností fakulty moderní výukovou 

technikou. 
4. Navrhnout a realizovat adekvátní zabezpečení objektů fakulty. 
5. Vytvářet předpoklady pro získání dal�ích ubytovacích kapacit pro zahraniční hosty. 
6. Hledat mo�nosti financování rekonstrukce plá�tě katedrového objektu v Troji. 
7. Ve spolupráci a AS MFF a odborovou organizací ře�it problematiku provozování 

rekreačního zařízení Mariánská. 
8. Rekonstruovat v plném rozsahu sportovní areál Albertov. 
9. Vyhodnotit metodiku sestavování fakultního rozpočtu a případně ji upravit tak, aby lépe 

odpovídala měnícím se vněj�ím i vnitřním podmínkám. 
10. Podporovat navy�ování finančních zdrojů z doplňkové činnosti. 
 
 

D. Personální a mzdová politika 
1. Pokračovat ve vypisování výběrových řízení na místa mladých odborných asistentů za 

obdobných podmínek, jako v minulých letech. 
2. Systematicky podporovat přijaté odborné asistenty a napomáhat jim k získávání postdoc 

grantů; sledovat pedagogické působení mladých pracovníků a povzbuzovat je k aktivní 
publikační činnosti, aby v průběhu 8 let jejich působení na místě odborného asistenta byly 
vytvořeny předpoklady pro úspě�né habilitační řízení. 

3. Zapojovat kvalitní studenty, zejména doktorských studijních programů, do vedení cvičení a 
praktik. 

4. Provést podrobnou analýzu skladby pracovníků ve fyzikální sekci, připravit koncepční návrh 
na jejich zapojování do výuky a mezi současnými vědeckými pracovníky i neakademickými 
pracovníky zvý�it podíl těch, kteří jsou financováni mimo státní dotaci. 

5. Vá�it si a vhodně oceňovat v�eobecně u�itečnou práci, kterou pracovníci jsou ochotni konat 
nad rámec vlastní kvalitní pedagogické a vědecké práce ve prospěch celé fakulty či odborné 
komunity (např. distanční vzdělávání, propagace fakulty, práce se středo�koláky, odborné 
soutě�e, práce v historii oborů, činnost v komisích, popularizace oborů, psaní �ádaných 
učebních textů, práce pro knihovnu apod.). 

6. V případě finančních mo�ností zvý�it částku penzijního připoji�tění zaměstnanců MFF. 
 

E. Informační technologie 
1. Dále rozvíjet a modernizovat počítačovou síť fakulty.  
2. Podle finančních mo�ností fakulty modernizovat HW i SW vybavení počítačových 

laboratoří. 
3. Pokračovat v modernizaci počítačového vybavení pro u�ivatele knihovny; zapojit se do 

aktivit centrální knihovny UK směřujících k roz�iřování spektra dostupných elektronických 
časopisů; upravit metodiku pro nákup odborné literatury do knihovny MFF; pokračovat 
v roz�iřování knihovních slu�eb realizovaných přes www stránky knihovny. 
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F. Ediční činnost 
1. Vyhodnotit dosavadní činnost Vydavatelství Matfyzpress a zpracovat jeho výhledovou 

koncepci; vytvářet podmínky pro dal�í zlep�ení kvality i mo�ností prodeje vydávaných 
publikací; zlep�it jejich propagaci a udr�ovat i nadále ceny publikací na úrovni dostupné 
studentům. 

2. Vytvářet mo�nosti spolupráce s jinými vysokými �kolami v České republice a Slovenské 
republice při vydávání publikací. 

3. Zajistit dal�í provoz prodejny v budově v Troji a hledat mo�nosti provozování prodejny 
Vydavatelství Matfyzpress v budově na Malé Straně. 

 

G. Propagace fakulty 
1. Dále rozvíjet formy propagace fakulty směrem ke středním �kolám v zájmu zabezpečení 

kvalitních uchazečů o studium; zajistit informační kampaň o nové struktuře studijních 
programů; zvlá�tní pozornost věnovat propagaci učitelského studia. 

2. Hledat vhodné formy kontaktu s absolventy fakulty. 
3. Povzbuzovat pracovníky fakulty k publikování popularizačních článků o vědě, zejména 
článků přibli�ujících vědeckou činnost fakulty zájemcům o studium. 

4. Po obsahové i formální stránce dále zkvalitňovat fakultní www stránky a jejich anglickou 
verzi upravit do podoby nabízející aktuální a relevantní informace pro zahraniční zájemce 
o spolupráci a studium. 

 
 

V Praze dne 30. dubna 2002        Ivan Netuka. 
 
 
 
Preambule programového prohlášení z r. 1999 
 
Toto prohlá�ení vychází ze zku�eností a znalostí získaných při práci ve vedení fakulty od r. 1993. 
Jeho hlavním rysem je proto snaha po zaji�tění kontinuity dosavadních trendů rozvoje fakulty ve 
v�ech slo�kách její činnosti. Prohlá�ení je zalo�eno na přesvědčení, �e síla a presti� fakulty 
spočívají v dal�ím zvy�ování tvůrčích výkonů sekcí a současně ve v�estranně u�itečné koexistenci 
fyzikálních, informatických a matematických oborů pěstovaných v �irokém spektru disciplín 
v rámci jedné fakulty. Jednou z podmínek pro posílení integrity fakulty je dal�í prohlubování 
mezioborových vztahů zejména ve vědecké činnosti, pěstování pocitu sounále�itosti a vzájemného 
pochopení i společná snaha zabraňovat případným nedorozuměním mezi sekcemi, pracovi�ti či 
skupinami pracovníků. Toto úsilí v sobě zahrnuje v neposlední řadě sbli�ování studentské části a 
zaměstnanecké části akademické obce. Vytváření ovzdu�í tolerance, kolegiality a konsensu 
i atmosféry přispívající k věcnému a otevřenému jednání je základem příznivého rozvoje fakulty. 
Sledování společných cílů a dal�í prohloubení důvěry a spolupráce mezi vedením fakulty a 
Akademickým senátem fakulty má na tento rozvoj zásadní vliv. Stejně tak je důle�ité prohlubovat 
partnerské kontakty mezi fakultou a Univerzitou. Zvy�ování existenční jistoty pro aktivní, obětavé 
a odborně fundované pracovníky i posilování pocitu jejich přinále�itosti k fakultě jsou v přímé 
souvislosti s dal�ím růstem výkonnosti a presti�e fakulty. Rovně� připoutání studentů a mladých 
pracovníků k dění na fakultě bezesporu přispěje ke zvý�ení úrovně vzdělávací i vědecko-
výzkumné práce a zabezpečení kontinuity vývoje fakulty. Rozumí se samo sebou, �e dosa�ení 
těchto předsevzetí závisí na dobré vzájemné informovanosti. 
 


