
arlovo u!ení m!lo v"dy jedine#né postavení v #eské vzd!lanosti.  Úrove$ bádání a u#ení na 
Univerzit! Karlov! p%ímo souvisela s duchovní i materiální prosperitou národa. Akademick& 
"ivot a míra akademick&ch svobod univerzitních byly m!%ítkem svobody a morálky obecné. 

Posledních patnáct let – tak jako mnohokrát ve své historii – se Univerzita Karlova zotavovala z dlouhé-
ho temného období politického diktátu nad vzd!laností a intelektem. Nesporn! se u#inilo velmi mnoho 
pro nápravu a nyní je Univerzita Karlova svobodnou a respektovanou vysokou 'kolou. Budoucnost jí 
musí navrátit její jedine#nost. Je t%eba, aby se pln! vrátila do klubu elitních evropsk&ch univerzit. 

Základní podmínku #lenství spl$uje Univerzita Karlova vrchovat!: je úzce spjata s historií a identitou 
této zem! i celé Evropy. Stabilní strukturou sv&ch jasn! profilovan&ch fakult se %adí mezi solidní sv!-
tov& standard. Jeho parametry je ov'em t%eba dále rozvíjet ve v!d!, ve v&uce a v kvalit! akademického 
prost%edí. V'echny tyto prvky se navzájem podmi$ují. Není trvale 'pi#kové v&uky tam, kde nep(sobí 
v!hlasní v!dci, a naopak ka"dodenní kontakt s otev%enou myslí student( je unikátním zdrojem #erstv&ch 
my'lenek pro skute#n! 'pi#kové bádání. Pouze v otev%eném a vst%ícném akademickém prost%edí se da%í 
v!decké práci a rozvíjí se kolegiální vztahy mezi u#iteli a studenty. 

Pevnou pozici mezi evropsk&mi univerzitami musí provázet i obecn& respekt k Univerzit! Karlov! jako 
vrcholné národní v!decké a vzd!lávací instituci. Úctu k intelektu, akademick&m zásadám a morální inte-
grit! vzd!lance je t%eba nejen znovu nab&t, ale také udr"et a zaslou"it si jí. To je cíl nejobtí"n!j'í. Nelze 
ho dosáhnout jen deklaracemi – zde platí pouze skutky.
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kandidát na rektora Univerzity Karlovy



• Podporovat zapojení pracovi') do velk&ch, 'pi#kov&ch, národních a mezinárodních projekt(
• Prosadit dal'í kolo sout!"e o v&zkumné zám!ry, a to za takov&ch kritérií, aby se neopakovala minulá pochybení
• Podrobn! vyhodnotit organiza#ní a metodické p%í#iny malé úsp!'nosti UK v 6. Rámcovém programu EU a p%i-

jmout taková opat%ení, aby se v&sledky v následujících programech zlep'ily
• Vyu"ívat intelektuální kapacitu V!decké rady UK i pro %e'ení zásadních koncep#ních a strategick&ch otázek 

rozvoje v!dy na Univerzit! Karlov!
• Podporovat vyu"ívání osv!d#eného a produktivního grantového systému financování v!decké práce a usilovat 

o jeho otev%enost pro 'ir'í 'kálu obor(
• Rozvíjet presti" a atraktivitu Grantové agentury UK zjednodu'ením její administrativy, zkvalitn!ním oponent-

ního %ízení a zv&'ením dotací na zvlá't! kvalitní t&mové granty 
• Zachovat vysokou kvalitu habilita#ních a jmenovacích %ízení, uplat$ovat p%i nich oborov! specifická kritéria 

a odstra$ovat zbyte#né p%eká"ky bránící akademickému r(stu zejména mlad&ch pracovník(
• Pro skute#n! efektivní evaluaci v!decké #innosti vytvo%it náro#ná a oborov! diferencovaná kritéria 
• Nadále budovat vzájemn! v&hodnou spolupráci s ústavy Akademie v!d *R 
• Zavést systém podpory komer#ního vyu"ívání v&sledk( v!decké práce a dal'ími zp(soby zúro#ovat intelektuální 

potenciál UK
• Modernizovat knihovny a st%ediska v!deck&ch informací tak, aby se staly skute#n&m zázemím #len( akademic-

ké obce 
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Hodnota a mezinárodní presti" UK závisí na její v#decké úrovni

Studium na UK – záruka konkurenceschopného vzd#lání 
• Zvy'ovat p%ita"livost a kvalitu studijních program(, aby obstály v rostoucí konkurenci, dané zejména demogra-

fick&m v&vojem
• Fakticky vyu"ít potenciálu mezifakultní prostupnosti pro dal'í zatraktivn!ní studia
• Soustavn! dbát o rozvoj doktorského studia jako"to „vlajkové lod!“ Univerzity, ve které se zhodnocuje její v!-

deck& i pedagogick& potenciál
• Podporovat zahrani#ní stá"e doktorand( jako vhodnou sou#ást studia
• Vytvá%et podmínky pro v#asné dokon#ování doktorského studia
• V pregraduálním studiu klást d(raz na rozvoj navazujících magistersk&ch program(, atraktivních pro absolventy 

bakalá%ského studia na UK i jin&ch vysok&ch 'kolách 
• Respektovat, "e pro r(zné obory mohou b&t vhodné r(zné typy studia; proto zachovat i ned!lené magisterské 

programy tam, kde je to nezbytné
• Dále rozvíjet zahrani#ní mobilitu student( a prosazovat ji jako zapo#itatelnou polo"ku studijních plán(, která 

vzd!lání reáln! zhodnocuje 
• Prosadit zjednodu'ení administrativní náro#nosti akredita#ního %ízení, akcentovat odbornost nezbytného posu-

zování jednotliv&ch návrh( 
• Systematicky provád!t hodnocení v&uky (zahrnující primárn! hodnocení studenty) a relevantní v&sledky cílen! 

uplat$ovat pro zlep'ování v&uky
• V návaznosti na ve%ejnou i komer#ní poptávku budovat pru"n& systém celo"ivotního vzd!lávání, kter& Univer-

zit! Karlov! zaru#í respektované místo na trhu dal'ího vzd!lávání
• Zabezpe#it infrastrukturu pro rozvoj moderních v&ukov&ch metod tak, aby se mohly stát reáln&m prost%edkem 

k usnadn!ní i zkvalitn!ní studia

V roce 2004 Univerzita Karlova formulovala svoji p!edstavu o budoucím rozvoji v podob" nové-
ho Dlouhodobého zám"ru. Proto#e tento dokument byl vypracován na základ" $irokého konsensu 
a proto#e jsem se na jeho p!íprav" podílel, p!edkládám akademické obci teze programu, kter% na 
jeho hlavní body navazuje: 
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• Na základ! zku'eností s probíhajícím pilotním projektem ustavit a stabilizovat „Centrum pro p%enos poznatk( 
a technologií UK“, poskytující profesionální podporu zhodnocování poznatk( – od expertíz a slu"eb a" po p%í-
pravu spin-o+ firem #i podnikatelsk&ch inkubátor(

• Vytvo%it standardní systém ochrany du'evního vlastnictví (patenty, licence, autorská práva)
• Na podklad! spole#ného strategického rozhodnutí orgán( UK a fakult o dal'ím rozvoji vhodn&ch lokalit (nap%. 

Albertov, Hostiva%, Jinonice) zadat vypracování expertní studie k vybudování kampus( v t!chto oblastech, a to 
s d(razem na vyu"ití prost%edk( evropsk&ch strukturálních fond(  a Evropské banky pro obnovu a rozvoj

• Ú#inn!j'í odbornou podporou fakult p%i p%íprav! investi#ních zám!r( a akcí zefektivnit vyu"ívání prost%edk( 
pro stavební rekonstrukce a obnovu p%ístrojového vybavení

• Pro financování rozvoje díl#ích #inností (nap%. celo"ivotní vzd!lávání, distan#ní formy studia) se zam!%it na 
vyu"ívání zdroj( EU

• Po dokon#ení a v!cném zhodnocení práv! realizované první etapy projektu Informa#ního systému UK urychlit 
zavedení IS ve v'ech oblastech #inností Univerzity s tím, "e nezbytné sjednocování agend je nutné provád!t tak, 
aby byly respektovány p%irozen! odli'né pot%eby jednotliv&ch fakult 

• V jednáních se státní správou se zasazovat o navy'ování finan#ních prost%edk( pro UK a o zjednodu'ení legis-
lativních pravidel pro hospoda%ení vysok&ch 'kol 

Dynamick$ rozvoj – p%edpoklad silné pozice UK i v budoucnu

• Aktivn! hájit zájmy UK a jejích poslucha#( p%i oponentu%e návrh(, t&kajících se sociálního postavení student(, 
s cílem zabránit opakování nedomy'len&ch krok( jako v p%ípad! zm!ny dotace na ubytování

• Kombinací stipendií, grantov&ch odm!n a #áste#n&ch úvazk( (zejména v pregraduální v&uce) nav&'it p%íjmy dok-
torand( na úrove$ srovnatelnou s ekonomicky aktivními vrstevníky

• Stipendijní politiku koncipovat tak, aby na jedné stran! prosp!chová stipendia pokryla nejlep'ím student(m 
standardní náklady na studium, a na druhé stran! sociální stipendia dala sociáln! nejslab'ím student(m 'anci 
prokázat talent a píli

• Iniciovat vznik nadace poskytující absolvent(m (pop%. student(m) informa#ní servis a pomoc p%i jejich vstupu na 
domácí i evropsk& trh práce

• Vytvo%it koncepci ekonomicky udr"itelného provozu kolejí, zv&'it podíl student( na p%íprav! a realizaci systému 
ubytování a podporovat strategii Sociální komise AS UK p%ednostn! orientovanou na pomoc sociáln! nejslab'ím

• Hledat nové a navy'ovat stávající zdroje p%íjm( UK, aby mohla b&t uplat$ována adresná a diferencovaná mzdová 
politika zaji')ující adekvátní platy pro kvalitní pracovníky

• Vybudovat systém sociálních program( pro zam!stnance, zahrnující nap%. penzijní p%ipoji't!ní a mo"nost nízko-
úro#en&ch p(j#ek

• V zájmu udr"ení nejkvalitn!j'ích mlad&ch pracovník( vybudovat ubytovací kapacitu pro p%eklenutí jejich tí"ivé 
sociální situace

• Po dohod! s fakultami koncipovat pravidla pro vyu"ívání p%íjm( ze spolupráce s komer#ní sférou tak, aby byli 
akademi#tí pracovníci a studenti k ú#asti v takov&chto projektech maximáln! motivováni 

• Podporovat kulturní, sportovní a spolkové aktivity posilující sounále"itost akademické obce

• Rozvíjet otev%enou komunikaci uvnit% univerzity jako"to nezbytn& p%edpoklad nejen fungování UK jako celku, 
ale i solidního vystupování navenek 

• Budovat spole#nou komunika#ní strategii UK, její" sou#ástí je autonomní prezentace jednotliv&ch fakult
• Pokra#ovat v aktivní mediální politice, nabízet ve%ejnosti aktuální témata
• Prohlubovat renomé Univerzity Karlovy jako zdroje kvalifikovan&ch, odborn&ch a nezávisl&ch stanovisek 
• Pro rozvoj vnit%ní i vn!j'í komunikace UK zlep'ovat stávající nástroje (nap%. i-Forum, prezenta#ní materiály) 

a p%ipravovat se na vyu"ití mo"ností digitálních technologií 
• Ku prosp!chu fakult a sou#ástí UK p!stovat dobré vztahy s p%íslu'n&mi orgány krajsk&ch a m!stsk&ch samospráv 

Hovo%it tak, aby Univerzit# Karlov# bylo nasloucháno

D&stojné sociální podmínky pro studium a práci na UK



Vá"ení !lenové akademické obce,

p%edstavil jsem se Vám prost%ednictvím základních tezí svého programu, jeho" cí-
lem je pokra!ovat spolu s Vámi a s na'í univerzitou na cest#, která vede mezi nej-
presti"n#j'í evropské 'koly. V#%ím, "e je to cíl reáln$, a jsem si jist, "e bude ku pro-
sp#chu celé akademické obce. Jsem p%ipraven se práci na tomto úkolu maximáln# 
v#novat. 
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(ízení UK – t$mové rozhodování, osobní odpov#dnost, efektivní organizace
T&mové rozhodování a spole#né %e'ení problém( pova"uji za klí#ové principy, které chci – budu-li 
zvolen – uplat$ovat p%i %ízení UK. 

Kolegium rektora, o jeho" práci se chci opírat, musí b&t sestaveno jako v&konn& t&m mající d(v!ru 
akademické obce. Jeho #lenové musí um!t skloubit univerzitní vnímání s d(v!rnou znalostí fakult-
ních pot%eb, dokázat vid!t, myslet a citliv! rozhodovat nap%í# celou univerzitou. 

Maximální aktivitu a inspirativní podn!ty o#ekávám od roz'í%eného kolegia rektora, které tak m("e 
b&t, díky p%ímému zapojení d!kan( a %editel( sou#ástí, skute#n! efektivním nástrojem %ízení UK. 

,ídit Univerzitu Karlovu znamená i hledat spole#né jmenovatele unie tvo%ené svébytn&mi, kooperu-
jícími a solidárními fakultami. Jedním z klí#ov&ch úkol( rektora je dokázat zúro#it komparativní v&-
hodu této unie, spo#ívající v synergickém efektu, kter& plyne ze spojení jejích jedine#n&ch subjekt(. 

Za nezávislého a nezastupitelného partnera pokládám Akademick& senát UK. Na'e vztahy chci zalo-
"it na dobré komunikaci a t!sné spolupráci. Vzhledem k 'í%i jeho rozhledu, danou oborov&m rozp!-
tím jeho #len( a ú#astí jak pedagog(, tak student(, budu chápat jeho nám!ty a vyjád%ení jako d(le"ité 
impulsy.

Statut UK definuje rektorát jako v&konn& aparát zabezpe#ující pot%eby Univerzity Karlovy. Tuto 
dikci hodlám naplnit tak, aby se rektorát na servisní a administrativní pracovi't! na úrovni 21. století 
skute#n! transformoval. 

Na v'ech úrovních hodlám prosazovat efektivní a korektní %ízení zalo"ené na z%etelném vymezení 
kompetencí a jasn! definovan&ch úkolech. Odpov!dnost za jejich realizaci musí b&t osobní s adresn! 
vyvozovan&mi d(sledky za jejich pln!ní i nepln!ní. 

P%ípravu zásadních rozhodnutí chápu jako transparentní a demokratick& proces, ale p%ijaté záv!ry 
pak musí b&t jednozna#né a pro v'echny závazné. 

Nám!ty a p"ipomínky k t!mto tezím rád uvítám na e-mailové adrese vaclav.hampl@lf2.cuni.cz. 


