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Pro pilné čtenáře, více na odkazu: zde 

  

„PER ASPERA AD ASTRA“ 
 

Věřím, že získám důvěru a podporu v roli kandidátky na děkanku naší fakulty pro první funkční období na Masarykově univerzitě. 
Chtěla bych představit akademické obci, ale i všem zaměstnancům fakulty svoje programové prohlášení, které tematicky čerpá a 
navazuje na mou první volební řeč před třemi roky.  Možná si vzpomenete, že již tehdy jsem věřila, že dokážeme fakultu vést nově 
směrem k budoucnosti, k rozvoji a jejímu rozkvětu. Mým cílem bylo podpořit všechny pracovníky a studenty v jejich aktivitách a 
činnostech, které by byly prospěšné jak pro fakultu, tak pro ně samotné. Motivovat je k výkonu a osobnímu rozvoji, který přispěje ke 
zvýšení mezinárodního renomé fakulty. Za mého působení jsem stabilizovala fungování fakulty, nastavila principy řízení. V té době mě 
nenapadlo, že mé děkanské období bude kratší, ale o to intenzivnější. Podařilo se mně převést naši Farmaceutickou fakultu tam, kam 
patří. Do společnosti fakult s nadnárodním přesahem, s „áčkovým“ výzkumem a mezinárodním věhlasem. Pod mým vedením se 
podařil velmi náročný a logisticky nelehký, unikátní projekt přesunu fakulty, včetně všech zaměstnanců, studentů a přístrojů pod křídla 
Masarykovy univerzity. Vše za pomoci vás všech, zaměstnanců a studentů, se kterými máme fungující spolupráci nastavenou a lety 
ověřenou. 
 

 
Role Farmaceutické fakulty MU 
Základním posláním fakulty je poskytovat excelentní univerzitní vzdělání, motivovat všechny zaměstnance a studenty 
k práci na svém sebepoznávání a sebevzdělávání, aby pak mohli všechny tyto poznatky a zkušenosti aplikovat v praxi. 
Posláním Farmaceuta ve společnosti je přispívat ke zdraví celé společnosti. Uvědomujeme si také nutnost společného 
budování identity naší fakulty. Je třeba se posouvat dál, ale přitom nezapomínat na naše kořeny, na základní priority. 
Společně si vyjasňovat obraz našeho poslání, zejména našich absolventů, význam farmacie ve společnosti jako takové.  
 
Řízení Farmaceutické fakulty MU 
V uplynulém náročném období nastavování nových transparentních principů fungování fakulty jsem maximálně využila 
a zhodnotila roky nabytých zkušeností. V období následujícím bych ráda využila možnosti správného delegování 
pravomocí spojených s provozem a řízením fakulty. Fakultu je třeba řídit s nadhledem, s co nejmenší byrokratickou 
zátěží a největší zastupitelností pracovníků děkanátu, včetně zajištění servisu ze strany pracovníků směrem k ústavům 
a účelovým zařízením. 
 
Lidské zdroje Farmaceutické fakulty MU 
Organizaci tvoří lidé. Vážit si lidských zdrojů a jejich potenciálu je základem úspěšné společnosti. Jsem přesvědčena, že 
je nutností všechny nadané, pilné, loajální, odhodlané a pracovité lidi motivovat, podporovat, oceňovat. Považuji 
motivační prostředí pro fakultu za jednu z nejzásadnějších priorit. Významným úkolem děkanky je také podpora 
spolupráce. K tříbení názorů slouží plodná diskuse a umění přijetí kompromisu. Mým cílem je všem pracovníkům 
podílejícím se na prosperitě fakulty poskytnout odpovídající odměnu. V rámci celouniverzitního získávání zpětné vazby 
se fakulta intenzivně zapojí do evaluace akademických i neakademických pracovníků. Proces vedoucí k získání a udržení 
HR Award můžeme využít ke skutečnému zlepšení podmínek pro všechny naše zaměstnance a studenty. 
 
Vzdělávání na Farmaceutické fakultě MU 
V příštích letech nás čeká reakreditace magisterských i doktorských studijních programů v českém i anglickém jazyce. 
Ústředním dlouhodobým cílem univerzit a fakult je zásadní změna orientace rozvoje vysokých škol směrem od kvantity 
ke kvalitě. Po důkladné analýze potřeb a poptávce uchazečů budeme akreditovat i nové studijní programy v cizím jazyce 
tak, aby vynaložené úsilí bylo výsledkem poměru kvalita/cena/výkon.  
Nová doba sice přeje novým postupům, ale dovolte mně nyní doslovně citovat ze svého projevu na kandidáta na 
děkanku z prosince 2017: „Dle mého názoru, by se mohl rozvoj ubírat směrem k formě bezkontaktní výuky, kdy budou učitelé 

využívat ještě více pro vzdělávání možností webových aplikací a internetových síti. Ve webových portálech lze vytvářet výukové 
materiály nejenom powerpoint, ale lze využít mluveného slova, nebo přímo off nebo i on-line video. Nevylučuji i live chat nebo live 

stream; live discussion. Studenti v těchto platformách mohou psát on-line testy a mohou být takto i zkoušeni.“ Tuto vizionářkou 
myšlenku z před-covidové doby si dovolím v dnešní on-line době ještě více rozvinout. Máme k tomu také nyní nové 
možnosti, IT nástroje MU i schopnost a připravenost ze strany pedagogů a studentů. Všichni víte, že jsem zastáncem 
kontaktní praktické laboratorní výuky. Tuto část my všichni cítíme na svých bedrech, jako zdvojení odučeného množství 
hodin, kdy se malým skupinám studentů věnujeme v rámci kontaktní praktické výuky v laboratoři. Věřím, že studenti 
toto ocení. 
Na fakultě je zaveden a funguje individuální systém ke snížení studijní neúspěšnosti. Tento přístup bych ráda zachovala 
jako cílené studijní poradenství.  
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Internacionalizace 
je jednou z nejambicióznější oblastí, do které se naše FaF vrhla přechodem na MU. Na co nesmíme zapomenout: 
Realizovat maximální možné výjezdy v rámci Erasmu a jiných obdobných programů a s tím také související realizace 
výměnných pobytů akademických i neakademických zaměstnanců. Navázat online výuku na možnosti dnešní doby, kdy 
se na výuce podílí zahraniční učitel. Realizace krátkodobých online přednášek a workshopů se zahraničními pracovníky. 
Pokračování ve výuce cizích jazyků pro zaměstnance. Zpracovávat vysokoškolské kvalifikační práce v cizím jazyce.  
 
Věda a výzkum 
Naše fakulta není v současnosti zcela personálně i přístrojově vybavena na to, abychom se mohli úspěšně ucházet o 
finanční prostředky i formou velkých institucionálních projektů a grantů. Společně s vedením univerzity i ostatních fakult 
hledejme průsečíky možné spolupráce a využijme všech výhod, které skýtá naše biomedicínské a zdravotnické zaměření.  
Mým cílem je podporovat a aktivně vyhledávat možnosti pro podávání grantových projektů na národní a evropské 
úrovni. Hodlám finančně motivovat podávání grantů, bez ohledu na to, zda budou nakonec realizovány. Budu se snažit 
odbourávat administrativní překážky a chtěla bych všem potenciálním řešitelům vyjít vstříc v jednání s univerzitou při 
podávání těchto žádostí, včetně zajištění kvalitní podpory v podobě servisu pro akademické pracovníky, a to ať už při 
vyhledávání projektů, podávání žádosti, či realizaci projektu.  
 
Rozpočet 
Fakulta je ekonomicky závislá na financích poskytovaných MŠMT ve formě příspěvku na vzdělávací činnost a na 
institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace. Zatím tyto finance dostačovaly na 
základní platy, mírné odměny, bazální financování ústavů. Po sečtení všech nákladů nezbývá na žádný rozvoj, investice 
do přístrojového vybavení, ani do lidských zdrojů. Již nebudeme moci spoléhat jen na příspěvek, ale pokud se budeme 
chtít rozvíjet, musíme realizovat masivní grantovou politiku, rozšíření portfolia, rozvoj placených studijních programů a 
kurzů celoživotního vzdělávání. Spolupráci s praxí, s partnerskými firmami, a to nejenom na bázi smluvního výzkumu. 
 
Otevřenost 
Jako děkanka jsem vždy byla a nadále budu vstřícná vůči všem návrhům a podnětům ze strany všech zaměstnanců 
fakulty a dalších univerzitních pracovišť. Jsem otevřená veškeré studentské iniciativě a studentským aktivitám, které 
směřují ve prospěch a zkvalitnění života na fakultě. Vážím si všech názorů, nejvíce těch konstruktivně kritických, vždy 
chci znát postoj většiny, nikoliv jen volených senátorů, proděkanů a vedoucích pracovníků. Nejsem zastánce planých 
řečí, slibů a prázdných frází, všechna jednání vedu strukturovaně a cíleně. 
 
Společenská odpovědnost 
Fakulta nese na svých bedrech společenskou zodpovědnost za své absolventy. Jako děkanka jsem vždy podporovala, 
efektivně spolupracovala a rozvíjela spolkovou činnost studentů, zejména v rámci Unie studentů farmacie. Osobně 
organizovala dobrovolnickou činnost našich studentů a zaměstnanců. Budu se zasazovat o uživatelsky příjemné moderní 
webové stránky fakulty v českém i anglickém jazyce. Budu prosazovat a rozvíjet prezentaci fakulty na sociálních sítích. 
Jsem připravena na spolupráci s dalšími subjekty o zlepšení obrazu farmaceuta ve společnosti. 
 
Infrastruktura 
Většina důležitých pravidel, ať už legislativních, právních, ekonomických, opatření v oblasti bezpečnosti práce a režimu 
provozu současných budov, je již nastavena. Na těchto základech se bude moci stavět, jsou již základním pilířem fakulty. 
A byly vykoupeny velkým množstvím času a práce všech pracovníků děkanátu. Patří jim za to můj velký dík. 
Výzvou je pro mě nové zázemí naší fakulty v podobě pracoviště v kampusu. Nová budova by měla být zejména funkční, 
a to nejen pro zajištění všech činností, ale i pro všechny zaměstnance. Zde intenzivně spolupracujeme s rektorátem MU. 
 
Roli děkanky chápu jako mé osobní poslání. Mým cílem je spokojený pracovník, který ví, kam jeho práce směřuje, má 
jasný cíl a jeho práce ho naplňuje a baví. Student, který se nebojí zeptat a diskutovat. Student a budoucí absolvent, který 
je hrdý na svou Alma Mater, který bude chtít vrátit fakultě to, co do něj s nemalým úsilím vložila. 
 
Závěr 
Ve svých předchozích funkcích jsem nabyla mnoho nepřenositelných zkušeností, které mohu pro fakultu uplatňovat i 
nadále. Mohu zodpovědně konstatovat, že jsem si opravdu jen velice obtížně dovedla představit, jak závažná rozhodnutí 
budu muset udělat a jakým výzvám čelit. Všechna tato rozhodnutí měla a mají zásadní dopad na chod celé fakulty,  ale i 
na budoucnost celé farmacie. Senátoři fakulty rozhodnou, kam se budeme nadále ubírat. Zda bude pokračovat v odkazu 
těch, kteří ji před 30 lety založili a kteří cítili potřebu předávat a rozvíjet znalosti v oblasti Farmacie. Oboru, který je 
specifický, v praxi nezastupitelný a jedinečný a především krásný! Nabízím fakultě svoji obětavost, pracovní nasazení a 
zkušenosti, které jste si již mohli ověřit a vyzkoušet v praxi. Jsem člověk, který hledá vždy racionální řešení, neuhýbá před 
problémy, diskutuje a spolupracuje. Čeká nás nelehká doba. Já věřím, že společnými silami to zvládneme. 


