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Základním rysem je zachování svobodného prostoru vědy tak, aby zůstala vztahem ke světu - 
individuálním a kolektivním. Tento princip je „mým“ horizontem, konkrétněji a přízemněji řečeno: 
mým cílem je zajištění prostoru vědy tak, aby nás finanční a byrokratické potíže zkrátka a dobře 
nezahubily.  Pod oddíl „věda“ na naší fakultě  spadají tři principiální oblasti: 
‣ Vědecká práce  (provázaná s výukou – tento aspekt je stále důležitý a byla by chyba na toto 

propojení rezignovat) a různé aktivity s tím spojené 
‣ Doktorandské studium 
‣ Nakladatelská činnost 

VĚDECKÁ PRÁCE 
Sladit principy KREAS, principy PROGRES, strategie jednotlivých kateder a individuální směřování, 
tak aby fakulta jasně ukazovala své místo v celku Univerzity Karlovy, která díky institucionální 
akreditaci získá větší nezávislost a bude se chtít takto profilovat 
‣ pro koordinaci s KREAS bude důležitá pozice fkakultního koordinátora. Je důležité, aby KREAS 

neohrozilo základní součásti a všechny vůbec; zároveň je zřejmé, že vyžaduje od všech 
zúčastněných velké vědecké nasazení; jde o skutečně excelentní záležitost, jež ovšem může 
být dvousečná;  

‣ v minulých letech byla přijata představa tří velkých vědeckých koordinačních center, které nyní 
strukturují  KREAS - tyto celky pojil a pojí záměr, že je třeba na fakultě mezioborově 
spolupracovat. Mezioborovost je jednou z našich fakultních devíz, jak se ukázalo na 
profilačních konferencích center, které proběhly. Tyto přinesly vnitřní diskusi, a prostě a 
jednoduše řečeno, opravdu zafungovala jako místa setkávání, která tak chybí. Je třeba proto 
dále podporovat tato setkávání, vědomí a  možnosti spolupráce i mimo KREAS; 

‣ Podníceny tímto rámcem začaly vznikat různé interdisciplinární týmy (viz výzkumnou skupinu 
teorie/filozofie médií), jež navázaly na existenci starších menších vědeckých center, která na 
fakultě v minulosti existovala: pro budoucnost je ovšem zapotřebí větší koordinace při vzniku 
podobných týmů. Týmy by měly přinášet takové možnosti a záměry, které nemají jednotlivé 
obory, měly by být vytvářeny zejména jako propojení meziinstituční a mezinárodní a posilovat 
osobní kontakty. V budoucnu je nezbytné jejich práci zviditelnit a poskytnout jim zázemí. 
Takováto spolupráce by ovšem měla být realizována pouze tehdy a tam, kde je opravdu 
funkční a přináší všem zúčastněným i fakultě jako celku nějaké nové možnosti, a to nejen 



finanční. Nicméně finanční stránka je pochopitelně rovněž závažná: svým rozkročením by však 
takto utvářené týmy mohly směřovat i k prostředkům mimo fakultu, mimo UK. 

Sladit záměry FF UK se záměry UK a pokoušet se, aby nás UK akceptovala, zároveň platí, že se 
fakulta se bude muset přizpůsobovat nově vznikajícímu institučnímu rámci 
‣ Je zřejmé, že univerzita by chtěla vidět sebe sama jako velkou mnohostrannou instituci, která 

je ovšem přehledná. Tato přehlednost má být dána novým systémem akreditací 
pregraduálního studia a postgraduálního studia a tlaky na koordinaci vědy uvnitř UK vůbec. 
Institucionální akreditace deklaruje jeden důležitý fakt, že univerzita se centralizuje. To 
pravděpodobně znamená, že lze očekávat, že vzniknou tlaky na to, aby se fakulty mezi sebou 
koordinovaly. Zájmem rektorátu bezesporu bude vystupovat jako silný jednotný úřad a silná 
významná evropská univerzita.   

‣ Tuto situaci může FF UK chápat jako výhodnou výzvu, podobnou, jakou je KREAS či nezbytná 
vnitřní koordinace, z níž vyplývají i nové požadavky na Vědeckou radu fakulty.  

‣ Další prioritou univerzity je mezinárodní spolupráce a propojovaní vysokých škol jak doma, 
tak s cizinou. To znamená větší důraz i na evropské normy a zákony. Univerzita Karlova se chce 
stát součástí sítě silných evropských univerzit, čímž se zavazuje ke krokům, které ji vedou 
směrem k evropským normám a jejich implementaci, která bude složitá, i pro nutnost 
koordinace s našimi zákony, předpisy a pravidly na všech byrokratických úrovních. Stejně tak 
se bude nutno zaměřit na akreditace a realizaci doktorských programů v angličtině. 

Implementovat „neznámé“ hodnocení vědy. Proto všechny výše uvedené oblasti je přitom zásadní, 
jak bude a je hodnocena věda všeobecně: 
‣ Hodnocení vědy bylo a v principu stále je založené na RIV. Metodika 17+, která měla nahradit 

dosavadní hodnocení, je sama podrobována revizi ze strany vládní. Metodika 17+ však 
určitým způsobem nejspíše aplikována bude, možná zůstane důležitá pro vnitřní univerzitní 
hodnocení. V této oblasti bude důležitá role fakultního koordinátora pro vnitřní hodnocení.   

‣ Na hodnocení vědy navazuje otázka karierního a atestačního řádu. Atestační řád byl v 
minulých letechrozpracován v pozoruhodné šíři a hloubce (zejména díky doc. Chlupovi). 
S výsledky experimentálních atestací se bude nutno seznámit. Jedná se o velice důležitý vhled 
do fungování fakulty a platí, že i univerzita jako celek určitý typ atestace vyžadovat bude. V 
této souvislosti je ovšem podstatné vyřešit, jak byrokraticky náročný musí atestační proces být.  

‣ S předcházejícími problémy nutně souvisí důležitá fakultní instituce: Vědecká rada a její 
funkce, její rekonstrukce a také její efektivnost (pro její správné fungování je nezbytná 
součinnost celého oddělení vědy). S vědeckou radou souvisí agenda habilitací a profesorských 
řízení. Titul udělený na FF UK by měl být kromě jiného zárukou odborně nezpochybnitelného 
statutu dotyčného, a to i proto, aby tyto osobnosti posilovaly autoritu FF UK a nikoliv naopak. 



DOKTORSKÉ STUDIUM 
V této oblasti je nezbytné pokračovat v nastoupené cestě tak, aby doktorské oborové rady dobře 
fungovaly  a bylo možno talentované a aktivní studenty podchytit a také zmenšit počet studentů, 
kteří studia zanechají, z různých důvodů nedokončí. Finanční hodnocení fakulty se mimo jiné odvíjí i 
od těchto výsledků. I na úrovni doktorského studia bude třeba koordinace. Již dnešní probíhající 
akreditace doktorského studia a reforma v předešlých letech směřují k stabilizaci a  přehlednosti a 
ke společnému fakultnímu rámci.  
V tomto ohledu existuje několik různých nástrojů, jež ve své podstatě nejsou nijak nové: 
‣ Přijímání studentů do doktorského studia by se mělo dít po rozvaze, v souladu s vědeckými a 

dalšími strategiemi oborů a při zachování dnes nastavených fakultních a univerzitních 
pravidel; 

‣ Podporovat dobré studenty i jejich směřování. Pro tyto potřeby platí nová pravidla udělování 
stipendií podle rektorátních předpisů, která by měla být využita k podpoře jak individuálních 
skutečně dobrých projektů (s cílem přinést publikační výsledky), tak k podpoře strategického 
badatelského směřování formulovaného v projektech  PROGRESů; 

‣ Bylo by vhodné podpořit setkávání doktorandů, dát jim možnost spolupráce, aby  získali 
přehled o aktivitách kolegů; 

‣ Velmi závažnou kapitolou podpory doktorandů v jejich úspěšnosti při dokončování studia a 
následné možnosti pokračovat v započaté akademické kariéře, je specifická podpora těch 
studentek a studentů, kteří během doktorského studia z pochopitelných důvodů zakládají 
rodinu. Analýzy ukazují, že zvláště mateřství bývá  důvodem nedokončení studia.  Nejen že 
bych se chtěla pokusit zlepšit možnosti  „odkládání dětí“ a vytvoření nějakého trochu 
pohodlného zázemí, chtěla bych se pokusit vytvořit takovou agendu, která by byla genderově 
vstřícná vůbec. Mateřství  či rodičovství není překážkou intelektuální, ale mnohem více 
praktickou. S tímto souvisí vytvoření možnosti stálé poradny pro genderové problémy spjaté 
s doktorským  studiem, ale nejen s nimi; tato agenda by byla mojí vlastní specifickou 
agendou. Její podoba by vznikala ve spolupráci s doktorandkami a doktorandy,  studentkami  
a studenty predgraduálního studia a studentskými spolky. 

NAKLADATELSTVÍ 
Nakladatelská agenda je stejně významná a důležitá jako body předcházející. Produkce ať již knižní, 
časopisecká by měla být ve shodě celkovým směřování fakulty, zároveň musí přijmout požadavky 
nového prostředí, v němž se děje vědecký život. Ať se na jedné straně jedná o „open acces“ či na 
straně druhé o autorská práva a další otázky. V této oblasti bych velmi úzce spolupracovala 
s vedoucím nakladatelství FF UK a také s Ediční komisí FF UK. V rámci této agendy bude také 
důležité a nezbytné pokračovat ve snahách zapojit nakladatelství a fakultní časopisy do databáze 
Scopus.


