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VOLEBNÍ PROGRAM 

 
kandidátky na děkanku Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity: 

 

doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA 
 

Motto: 
„Čím více sdílíme s druhými, tím více máme.“ 

Leonard Nimoy 
 

PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTKY A VIZE  

Návrat Farmaceutické fakulty (FaF) na Masarykovu univerzitu (MU) vnímám jako příležitost pro všechny 
studenty a zaměstnance fakulty a současně i pro celou univerzitu obohatit se navzájem a spoluprací 
dosáhnout významného pokroku a rozvoje.  

V osobní rovině představuje mé působení ve funkci proděkanky 
pro výzkum a doktorské studium na FaF MU také návrat, díky kterému 
jsem získala detailní vhled do chodu fakulty, a to z odlišné perspektivy 
než jako její studentka. Pro mou akademickou dráhu považuji za velmi 
přínosné, že jsem při souběžném studiu na Přírodovědecké 
a Lékařské fakultě (LF) MU absolvovala i specializované předměty 
na FaF. Vidím řadu konkrétních způsobů provázání těchto fakult 
v oblastech výuky i výzkumu, a s tím spojené možnosti rozvoje naší 
fakulty i univerzity. 

V uplynulých měsících jsem mimo jiné pracovala na optimalizaci 
koncepce doktorského studia na FaF a přípravě podkladů pro vznik 
nových sdílených programů. Současně jsem organizovala akce 
k propojování studentů, akademiků a vědců napříč MU (MatchMaking 
Events, Studentská vědecká konference, exkurze do Simulačního 
centra LF, center RECETOX a CEITEC). Nic z toho by nebylo možné 
bez ochoty spolupracovat na straně kolegů z FaF, partnerů z MU, 
fakultních nemocnic i z komerční sféry, jejichž podpory si velmi vážím.  

Chci pomoci rozvinout potenciál FaF v synergii s ostatními fakultami a výzkumnými centry univerzity. 
Jsem připravena čelit výzvám, podílet se na tvorbě strategických plánů a hledat cesty k jejich 
uskutečnění. Věřím, že v následujících letech mohu být prospěšná uplatněním svých akademických 
a manažerských zkušeností při procesu integrace FaF do struktur MU. Z toho vychází i mé rozhodnutí 
kandidovat na funkci děkanky a dále pracovat pro FaF, pro MU, pro její studenty a zaměstnance. 
Ve spolupráci s nimi mám v úmyslu naplnit vize o ekonomicky soběstačné, sebevědomé 
a respektované fakultě.  

Budu usilovat o to, aby se FaF stala fakultou orientovanou na excelenci a interdisciplinaritu ve výuce 
i výzkumu s přesahem do mimouniverzitního prostředí, a byla tak vysoce atraktivní pro uchazeče 
o studium, zaměstnání, spolupráci či partnerství. Vnímám také důležitost naplňování třetí role 
univerzity, a proto se chci jako děkanka intenzivně věnovat aktivitám přispívajícím k šíření poznatků 
a hodnot MU. Podpořím studentské a zaměstnanecké spolky a zájmové iniciativy, jejichž cílem bude 
vzájemná pomoc, dobrovolnické činnosti, zvyšování vzdělanosti a kultury ve společnosti. 

Na základě zkušeností s vedením výzkumné skupiny a s implementací principů HR Award na MU 
jsem hluboce přesvědčena, že pro zdravé fungování každého týmu či instituce je třeba reflektovat odlišné 
názory, vést otevřenou konstruktivní diskusi, a následně vybrat nejvhodnější řešení. V roli děkanky 
nastavím prostředí pro dialog celé fakultní veřejnosti i akademické obce MU. Kompasem pro moje 
rozhodování při směřování fakulty budou názory jak akademického senátu, tak členů kolegia děkanky 
a zástupců studentů. Společně můžeme pracovat na vytvoření předpisů pro transparentní a efektivní 
fungování fakulty, včetně rozpočtových pravidel obsahujících motivační výkonové složky.    
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VZDĚLÁVÁNÍ NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ  

Vzdělávací činnost musí pružně reagovat na požadavky trhu práce a vědecký pokrok v oblastech 
s farmacií souvisejících. Zázemí jedné z největších univerzit v České republice poskytuje vynikající 
podmínky pro rozšiřování a zkvalitňování stávajících, i sdílení a vznik nových interdisciplinárních 
pregraduálních a postgraduálních studijních programů v českém i anglickém jazyce. Nárůst anglicky 
nabízených kurzů i pro české studenty přispěje k internacionalizaci prostředí fakulty, a tím ke zvýšení 
atraktivity FaF pro uchazeče, uplatnitelnosti jejich absolventů a současně k posílení mezinárodní 
konkurenceschopnosti ve vědecko-výzkumné oblasti. Klíčové pro FaF bude formou vhodných nástrojů 
a stipendií podporovat mezinárodní mobilitu studentů, a také např. dvojí školitelství v doktorském 
studiu.  

Díky partnerské spolupráci FaF s ostatními fakultami MU by již nyní mohlo být pro studenty rozšířeno 
portfolio obohacujících předmětů, včetně možnosti výuky v Simulačním centru LF s nejmodernějšími 
pedagogickými přístupy. Rovněž se v rámci zpracování diplomových a disertačních projektů nabízí 
studentům FaF příležitost k provádění experimentů ve špičkových sdílených laboratořích pod vedením 
renomovaných vědců MU. FaF se tak může stát ve středoevropském regionu fakultou první volby 
pro ty, kteří chtějí získat farmaceutické nebo příbuzné vzdělání v oblastech vývoje léčiv, klinické farmacie 
atd. V roli děkanky se zaměřím na rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro zaměstnance a veřejnost, které 
má na FaF dlouhodobě své místo. 

 

VÝZKUM NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ  

Ambicí celé univerzity je zlepšování jejího postavení v mezinárodním srovnání, v němž výzkum 
a vědecké výstupy hrají významnou úlohu. Jako děkanka budu usilovat o vytvoření podmínek 
pro realizaci kompetitivního výzkumu. S tím souvisí příprava a implementace výzkumné a publikační 
strategie s akcentací kvalitního výzkumu s mezinárodním dopadem. S vhodnými partnery 
a v součinnosti s Centrem pro transfer technologií MU má FaF potenciál orientovat se na výzkum vedoucí 
ke vzniku konkrétních aplikací i přelomových inovací v oblasti moderních léků, a významně tak 
přispět ke komplexní péči o lidské zdraví založené na prevenci, včasné diagnostice a personalizované 
terapii. 

Budu usilovat o vznik stabilního projektového oddělení poskytujícího kvalifikovaný servis při podávání 
grantových přihlášek a při realizaci projektů s orientací na schémata vhodná pro juniorní vědce, 
pro kolaborativní projekty aj. Korektní vztahy s kampusovými laboratořemi skýtají pro FaF MU příležitost 
přístupu ke špičkovým přístrojům nezbytným pro moderní farmaceutický výzkum. Zasadím se o podporu 
talentovaných studentů a perspektivních zaměstnanců fakulty i o nábor excelentních vědců pro rozvoj 
farmaceutických disciplín na FaF. Pro etablování FaF v mezinárodním prostředí se zaměřím 
na navázání a prohloubení spolupráce s prestižními zahraničními institucemi.   

 

STRATEGIE ROZVOJE PRO FARMACEUTICKOU FAKULTU 

Ráda bych, aby se FaF stala atraktivním místem pro výzkumnou činnost s rozvíjejícími se studijními 
programy. Kladu si za cíl vytvoření motivačních mzdových podmínek srovnatelných s celouniverzitním 
průměrem. Naše fakulta musí být pracovištěm se spokojenými studenty a zaměstnanci, kteří cítí oporu 
v otázkách kariérního růstu a při získávání a rozšiřování kompetencí. Na FaF budu usilovat o zisk 
a udržení prestižního evropského certifikátu HR Award pro výzkumné instituce, který stávajícím 
i potenciálním zaměstnancům zaručí profesionální, otevřené a etické pracovní prostředí. Důležitým 
aspektem práce a studia na fakultě bude vytváření příležitostí pro všechny, kteří mají motivaci 
a schopnosti studovat a bádat v oblasti farmaceutických věd.  

Zásadním tématem je a bude výstavba nových prostor pro FaF umístěných v Univerzitním kampusu 
v Bohunicích, na jejichž udržitelnost a provoz bude nutné získat prostředky např. formou zapojení se 
do výzkumných infrastruktur. S tím se pojí potřeba strategie koncepčního rozvoje fakulty a jasné vize 
o výsledné podobě uspořádání FaF. Součástí plánu je i vytvoření výzkumných kapacit se sdíleným 
vědeckým zázemím ve spolupráci s kampusovými fakultami a CEITEC. Pro úspěch celého projektu 
a efektivní začlenění FaF do MU je nezbytné, aby vedení fakulty tvořil silný a koherentní tým. Kolegové, 
se kterými plánuji spolupráci, mají vynikající předpoklady a jsou připraveni tyto úkoly zvládnout.  

„Prosperity naší fakulty dosáhneme jen při vzájemné důvěře, sdílením vizí a spoluprací.“ 

Datum: 28. 2. 2021     Podpis:        


