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1) Fakulta disponuje několika obory, které se čas od času stávají terčem kritiky a verbálního zesměšňování ze 

strany politické reprezentace (gender studies, antropologie, studium občanského sektoru). V senátu budu 

vystupovat na obhajobu těchto „politicky nežádoucích“ oborů, kdykoli se ocitnou ve vážném ohrožení. 

2) Chápu fakultu jako instituci, v níž má a musí mít své neopominutelné místo nejenom výuka, ale také kvalitní 

věda. Její provoz na fakultě čelí přitom několika překážkám, z nichž většina není snadno odstranitelná 

(nedostatek kanceláří a pracovních stolů; nevyhovující organizační struktura; chybějící mentoring a vědecké 

vedení zejména u zaměstnanců v postdoktorské fázi), ale alespoň některé odstranitelné jsou. V posledních letech 

došlo na fakultě k proměně struktury akademického roku: fakultní prodloužení semestrální výuky o dva týdny 

spolu s přesunem semestrální kontroly na letní semestr vede k tomu, že v průběhu akademického roku již nejsou 

„hlušší místa“, kdy by se učitelé mohli věnovat výzkumu a jeho prezentaci na konferencích, aniž by tím byl 

narušen průběh výuky nebo atestací.  V senátu budu vedení fakulty nadále upozorňovat na to, že excelentní věda, 

která se od nás vyžaduje, předpokládá také velké množství času, který si zaměstnanci dnes až příliš často ukrajují 

z dovolených a víkendů a budu a usilovat o to, aby se toto zohledňovalo při stanovení harmonogramu 

akademického roku. 

3) Budu usilovat o vyjasnění fakultní ediční politiky, případně o (znovu?)ustavení ediční komise, který by měla 

tuto věc na starosti. Fakulta by měla usilovat o to, aby všechny jí vydávané nebo spoluvydávané časopisy by 

zařazeny do relevantních mezinárodních bibliografických databází (zejména Scopus a WoS) a co nejvíce publikací 

bylo zpřístupněno v režimu open access.  

4) Budu poskytovat vedení fakulty podněty pro zlepšení propagace. 

5) Domnívám se, že fakulta by měla usilovat o aktivnější naplňování „třetí role“ univerzit. Ta se příliš často chápe 

jen jako popularizace vědy nebo poskytování expertních rozhovorů, přitom jde o širší společenskou odpovědnost 

za kultivaci veřejného prostoru, které lze dostát také exemplárními a symbolickými činy. Fakulta by měla být více 

vidět a slyšet, došlo-li například k zákazu genderových studií v Maďarsku, čistkám na univerzitách v Turecku; 

slušelo by jí, kdyby nabízela zvláštní stipendia pro studenty z Ukrajiny a dalších válkou zasažených zemí atp. 

 

 


