
Předvolební diskuse s kandidáty na děkanku/děkana Farmaceutické 

fakulty MU 

Otázky jsou sebírány a řazeny podle označeného pořadí relevantnosti, nad čarou jsou otázky, 

které plánuji přímo položit v diskusi. Pod čarou jsou otázky, které přijdou na řadu, pokud bude 

čas. 

Přednost dostaly otázky směřující na všechny kandidáty. 

Otázky budou případně doplňovány i o aktuality a reakce z Teams a youtube. 

Všechny otázky budou vloženy do nového diskusního fóra a kandidáti budou mít možnost dále 

odpovídat. 

Každý kandidát dostane prostor pro závěrečné shrnutí (3 minuty). 

 

Úvodní otázky 

Které konkrétní změny byste primárně zavedl/a po nástupu do funkce? 

Budete podporovat studenty v různých iniciativách/projektech a necháte tyto projekty v jejich 

kompetenci (např.: projekty přibližující obor farmacie laické veřejnosti)? 

Vážení kandidáti, jakým způsobem zajistíte dostatečnou propagaci fakulty směrem k 

potenciálním uchazečům o studium v MSP, DSP i ASP, když máme za úkol průběžně zvyšovat 

počet studentů? 

Zajímal by mě Váš názor na pracovní povinnost studentů v době pandemie koronaviru. 

Ano/ne, upřednostnili byste nějaké ulehčení studentům, kteří by se pracovní povinnosti 

účastnili, a jaké? 

 

Otázky k personální politice fakulty 

Můžete prosím představit svůj tým proděkanů? Necháte jejich počet anebo jej změníte? 

Co si myslíte o myšlence, že pozice děkana by neměla být slučitelná s postem 

vedoucího/přednosty ústavu? 

Přiklonili byste se ke zcela transparentní politice odměn pro zaměstnance? Stejně tak k 

transparentnosti výběrových řízení, profesorských/habilitačních řízení, aby bylo zcela jasné, 

kdy a za jakých kritérií na ně zaměstnanci/kandidáti mohou dosáhnout a zcela se odstranil vliv 

loajality a politikaření? 

Jakým způsobem bude probíhat evaluace zaměstnanců? Co budou optimální kritéria vzhledem 

k počtu publikací za rok a jejich impaktu? Plánujete nabírat perspektivní/propouštět 

neperspektivní zaměstnance? Jaké plánujete personální změny vzhledem k navýšení 

vědeckého výkonu fakulty? 



Bude vzhledem k závazku o zdvojnásobení počtu studentů probíhat nábor nových 

zaměstnanců? Jak ulevíte stávajícím zaměstnancům od vysokého zatížení výukovými 

povinnostmi? 

V poslední době se navýšil počet zaměstnanců děkanátu, ale ústavy posíleny nebyly. Jak 

plánujete stabilizovat ústavy, kde většina zaměstnanců má minimální úvazek a nezbývá čas na 

vědu (např. UAF, kde navíc v posledním období došlo k značnému propouštění bez náboru 

nových zaměstnanců a zabezpečení výuky je ad hoc). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jak by kandidát motivoval kompetentní interní pracovníky k tomu, aby se chtěli ucházet o 

pozice vedoucích pracovišť? Kde a jak vyhledávat kandidáty externí? Domnívá se kandidát, že 

vedoucím pracoviště by měla být minimálně habilitovaná osoba? 

Jak budou nastaveny podmínky pro uchazeče na post vedoucích ústavů (zkušenosti v 

managementu, znalost problematiky ústavu, vzdělání, praxe...)? V některých oblastech 

neexistuje dostatečný počet docentů a profesorů, který by se mohli přihlásit do výběrového 

řízení. 

Jací by podle vás měli být ideální zaměstnanci fakulty? Co je u na FaF v personalistice dobré a 

co je nutné zlepšit? 

Jaká opatření, dle strategického záměru FaF, provedete k předcházení akademickému 

inbreedingu? 

  



Otázky k financování 

Jakým způsobem vyřešíte nedostatečný příjem fakulty z externích grantů a přechod FaF zcela 

na externí financování? Bude fakulta rekrutovat nějaké excelentní externí/zahraniční 

vědce/talenty? 

Je zvýšení počtu studentů řešením rozpočtu fakulty tak, aby se nejen držela, ale také rozvíjela? 

S jakým nejvyšším rozpočtem jste v rámci grantu pracovali? V kolika národních/mezinárodních 

grantech jste byli hlavními řešiteli? 

Pro jakou největší investici směrem do vybavení fakulty byste chtěli v průběhu svého 

funkčního období získat podporu? 

Na kterých místech ve výdajích ústavů a fakulty vidí kandidáti prostor k ušetření? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jaká budou stipendia pro studenty. 

dotaz na doc. Opatřilovou: na jednání AS FaF dne 21. 6. 2019 jste dle zápisu uvedla, že 

mimořádný audit ÚCHL nezjistil žádné pochybení. Současně jste se však v souladu se 

stanoviskem Komise inventarizační, likvidační a škodní VFU uvolila uhradit univerzitě z Vašich 

vlastních prostředků částku ve výši 300 tisíc Kč. Můžete prosím zjevný rozpor objasnit? Děkuji 

  



Otázky k vědě a výzkumu 

Jakým mechanismem by kandidát rozděloval institucionální finance na úrovni fakulty a na 

úrovni nižších celků (ústavů, laboratoří)? Dostanou se peníze tam, kde byly vyprodukovány? 

Budete na fakultě podporovat vznik výzkumných skupin, jejichž vedoucí by si sami vybírali své 

spolupracovníky? 

Co nejvýznamnějšího se Vám ve vlastním výzkumu podařilo? V čem budete své kolegy(ně) 

inspirovat? 

Bez dostatečného počtu DSP studentů, kteří budou mít odpovídající technické zázemí, se 

kvalitní výzkum dělat nedá, nedají se ani psát grantové projekty, protože tam jednoduše není 

koho dát. Z toho pak plyne má otázka, jakým způsobem chcete docílit navýšení počtu DSP 

studentů na výzkumných ústavech fakulty? 

Naše fakulta nemá mnoho mezinárodních projektů. Jak pomůžete našim vědeckým 

pracovníkům, aby byli v žádostech úspěšní? Jak je motivujete, aby se vůbec pokoušeli? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plánujete omezit interní grantovou agenturu? 

Vážená paní docentko Opatřilová, ve svém Programovém prohlášení uvádíte: „Za mého 

působení jsem stabilizovala fungování fakulty,…“. 

Jaká je Vaše vize dalšího směřování Ústavu aplikované farmacie a Institutu celoživotního 

vzdělávání? Ústav aplikované farmacie má dlouhodobě problém se zajištěním stabilního 

vedení, nyní se potýká s personálními nedostatky a jeho vědecké výstupy jsou dlouhodobě 

minimální. Někteří akademičtí pracovníci sotva zvládají zajistit výuku a prostor na projekty v 

této oblasti je pro ně mizivý. Institut celoživotního vzdělávání doposud nemohl plně rozvinout 

svůj potenciál, stálých zaměstnanců je málo. Viditelnější jsou pouze přípravné kurzy k 

přijímacím zkouškám, soft skills kurzy (pro studenty a zaměstnance) a projekt VIVAT Farmacie 

(pro studenty 4. a 5. ročníku LF a FaF). 

  



Otázky k výuce 

Plánujete přesunout všechny nebo jen některé přípravné předměty typu fyziologie, 

morfologie, botanika, biofyzika, biochemie, anorganická/organická/fyzikální chemie apod. 

pod patronát lékařské nebo přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity? Pokud ano, 

můžete být konkrétní? 

Doplňující otázka: Plánujete, aby alespoň garant předmětu (sylabus, požadavky na 

studenta, zkoušení) zůstal z FAF? 

Bude vzhledem k závazku o zdvojnásobení počtu studentů probíhat nábor nových 

zaměstnanců? Jak ulevíte stávajícím zaměstnancům od vysokého zatížení výukovými 

povinnostmi? 

Kolik hodin týdně by podle vás měl akademický pracovník učit, aby se mohl optimálně věnovat 

výzkumu? 

Přemýšleli jste nad zřízením pozice výukových asistentů (lektorů), kteří by pomáhali při 

laboratorních cvičeních a seminářích, zároveň by nemuseli vést diplomanty a provádět 

výzkum, čímž by v průběhu semestru uvolnili čas akademickým pracovníkům k psaní grantů a 

výzkumu? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jste připraven/a naslouchat studentům a AKTIVNĚ řešit jejich problémy spojené s výukou? 

Jakým způsobem by se podle Vás mohla zlepšit komunikace mezi vedením fakulty a studenty, 

aby se předešlo tomu, že se některé stížnosti studentů k vedení nedostanou? 

Jak chcete zlepšit kvalitu DSP studia? 

Co si myslíte, že je nejslabší místo naší fakulty ve vztahu k výuce? A jak se to pokusíte napravit? 

Vážení kandidáti, jaká opatření plánujete zavést pro snížení studijní neúspěšnosti? 

 


