
Doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D. – Programové teze 

proděkan pro vědu a výzkum  
 

V obecné rovině chci podporovat svobodu lidí v jejich sebeutváření. Vycházet z 

podpory toho, co je dobré a co se daří, a tomu pomáhat. V konkrétní rovině fakulty 

podporovat samosprávu kateder, ústavů a oborových rad, abychom mohli zodpovědně 

rozhodovat sami o sobě. V oblasti vědy a tvořivosti udělat konkrétní opatření, aby lidé 

měli na svoji práci čas a nebyli unavení nesmyslnou administrativní činností. Sobě 

bych přál, abych nemluvil do toho, čemu nerozumím (a pokud budu chybovat, tak mi 

to prosím připomeňte). 

 

Priority 
Obecně naplňovat očekávání formulovaná v Dlouhodobém záměru FF a dál na ně 

navazovat v nových aktivitách. 

 Reformovat kreditové doktorské studium: 
- respektování rozdílnosti oborových oblastí a oborů 

- větší flexibilita ve stanovování smysluplných dílčích úkolů 

- větší důraz na psaní disertace 

- zvážit možnosti pro pořádání pravidelných postgraduálních konferencí podle 

oborových skupin a s jejich pomocí podpořit formování výzkumných týmů 

(cílem je napomoci kvalitní publikační činnosti a grantovým projektům, které 

do budoucna zlepší finanční situaci fakulty i jednotlivců a také odbornou 

úroveň vědy i vzdělání). 

 

 Zlepšit fungování oborových rad: 

- zajistit jim profesionální servis, aby se úřední část práce přenesla na 

podpůrný aparát a na členech se vyžadovala odborná expertiza v jejich 

oboru, nikoli v oboru aplikované byrokracie 

- pokračovat v personálních změnách v OR, ve kterých se objevují nedostatky 

 

 Uvést v život vnitřní metodiku hodnocení výkonů akademických pracovníků i 

pracovišť fakulty; zde jde také o spolupráci s RUK (požadavek vnitřní evaluace, 

mj. hledání srovnatelného zahraničního pracoviště pro každý obor a vůči němu 

vyhodnocovat vlastní fungování) 

 

 Systematicky podporovat cílenou grantovou aktivitu na fakultě 

 

 Zapojit oddělení vědy do přípravy podmínek operačních programů po roce 

2014 

 

 Ve spolupráci se zahraničním oddělením věnovat větší péči zahraničním 

uchazečům o doktorské studium na FF 

 

 V součinnosti s proděkankou pro studium vytvářet koncepční rámec pro 

kvalitní vědecko-pedagogickou spolupráci mezi fakultami UK i s pracovišti 

AV, navázat na již započaté iniciativy a rozvíjet je dál zejména v oblasti 

doktorského studia. Začal bych od své vlastní oborové orientace, kde vidím 

velkou příležitost pro takového propojení. Takové sepětí je žádoucí jak na 

úrovni vědecké práce, tak ve studiu, od bakalářského po doktorské.  

 


