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FCHI představuje klíčovou fakultu pro bakalářské studium. Máme také vysoký 

podíl studentů magisterských a doktorských programů na VŠCHT. 

Jednou z mých priorit je udržet vysokou úroveň studia na naší fakultě. To 

znamená, že chceme pružně inovovat výuku i studijní plány tak, aby byly 

atraktivní i pro lepší studenty středních škol. Ústavy uvádějí na svých stránkách 

Elektronické studijní opory pro vyučované předměty. To je podle mě jedna 

z cest k podpoře studentů: Pokud si chtějí zopakovat a prohloubit znalosti 

z přednášek a cvičení, najdou vše na stránkách příslušného předmětu. Jde o 

moderní a efektivní nástroj, který je dnešním studentům velmi blízký. 

Ráda bych se také zmínila o tom, že v roce 1911 pan prorektor prof. Hasal 

vypracoval statistiku úspěšnosti studentů v 1. semestru studia.  Zjistil, že 40% 

studentů získalo z obou paralelkových písemek (matematika a anorganická 

chemie) 0-10 bodů ze 100 možných. 



 

Obrázek 1Příklad varianty písemné práce 

Ráda bych přidala i letošní statistiku: 

 



Tyto výsledky nesvědčí o tom, že by výuka na naší škole byla špatná. Svědčí o 

tom, že ze středních škol přijímáme podprůměrné studenty. Letos, díky prof. 

Labíkovi, přijímala FCHI studenty s průměrem z profilových předmětů do 2,5. 

Přesto jste viděli výsledky po prvním semestru. Škola vyzkoušela několik 

variant, jak pomoci studentům, kteří ze střední školy přijdou nedostatečně 

připraveni. Měli jsme Repetitorium M a Ch, měli jsme základy M a CH pro 

bakaláře. V současné době máme Seminář z M a Ch. Žádný z těchto 

experimentů nevedl ke zlepšení. Na výuku těchto předmětů slabší studenti 

přestali po pár týdnech chodit. Zůstali ti lepší, kteří doučit střední školu 

nepotřebovali, a tuto výuku chápali jako možnost dalšího cvičení. Myslím si, že 

tudy cesta nevede. Místo těchto předmětů bych zavedla semináře pro 

talentované studenty. Proč máme věnovat tolik energie špatným studentům. 

Věnujme ji těm dobrým! 

Za přínos minulého vedení fakulty považuji fungující  IGA. Je to pro 

doktorandy možnost, jak se seznámit s grantovým systémem, jak si vyzkoušet 

napsat projekt, přihlášku apod. 

Je dobré, učí-li se studenti systematicky pracovat na nějakém konkrétním 

chemicko-inženýrském problému a pak presentují své výsledky kolegům. 

Z tohoto hlediska bych ocenila každoroční organizaci SVK. Je také dobré, že 

se v jednotlivých sekcích mohou představit krátkou presentací i sponzoři, takže 

studenti vidí, kde by mohlo být jejich uplatnění. Např. jedním z hlavních 

letošních sponzorů bylo Auto Škoda. Ale není divu, protože v této firmě pracuje 

několik našich absolventů – chemických inženýrů. Považuji za vynikající, 

podaří-li se s absolventy udržet kontakt a využít jejich zkušeností pro další 

rozvoj fakulty. 

Vraťme se ještě k problémům, které nás čekají. Myslím tím zejména úbytek 19ti 

letých, a tedy i přirozený úbytek přijímaných studentů. I přesto bych dala 

přednost kvalitě před kvantitou. Naším cílem je přece profilovat školu jako 

výzkumnou universitu. 

Ještě bych se chtěla zmínit o elitním programu Chemie. Rozhodně podporuji 

vznik navazujícího magisterského programu. Učím některé studenty – 

absolventy oboru Chemie. Díky jejich schopnostem se jim dostalo „lepšího“  

vzdělání. Jejich znalosti jsou hlubší, než znalosti studentů jiných oborů. Po 

ukončení bakalářského studia jsou zařazeni do jednotných magisterských 

programů. Působí to asi tak, jako když jim hodíte brzdu místo plynu. Oni 



potřebují pokračovat a využít všeho, co se v elitním bakalářském programu 

naučili. Je škoda, nedat jim tuto příležitost. 

 

Obrázek 2 Detailed 3D model of a chemical robot 

Ráda bych se nyní zmínila o výzkumu a vědě na FCHI. Palčivým problémem 

je financování vědecko-výzkumné činnosti. Jak všichni dobře víte, vědecko-

výzkumná činnost ústavů je hodnocena podle třech hlavních kritérií: Podle 

počtu publikací v impaktovaných časopisech, podle technických realizací a 

podle počtu získaných tuzemských i mezinárodních grantů. V dlouhodobém 

záměru fakulty stojí, že aktivitní a úspěšní žadatelé grantů budou finančně 

podporováni např. zvýšeným osobním ohodnocením. S tím 100%ně souhlasím. 

 

 

Obrázek 3 Molekulární diagnostika plicních 

 



V dlouhodobém záměru FCHI se také uvádí, že fakulta bude podporovat 

výjezdy absolventů doktorského studia na zahraniční pobyty v rámci 

postdokovských stáží. To je pozdě!!! Student by, podle mého názoru, měl 

poprvé vyjet do zahraničí na konci bakalářského nebo na začátku magisterského 

studia. Ale rozhodně by měl na delší dobu vyjet doktorand. Otevřou se mu nové 

obzory, získá spolupracovníky – vrstevníky, se kterými pak může spolupracovat 

celý život. Ale postdoci jsou vynikající možnost, protože zahraniční partneři 

pobyt postdoka financují. 

Mým cílem je motivovat co nejvíce studentů k výjezdům na zahraniční stáže. 

Studenti si tím jednoznačně zvýší sebevědomí, ale zároveň tak zvýší i 

mezinárodní prestiž školy. 

Pokud jde o aktuální stav jednotlivých ústavů fakulty a vize, kam by jednotlivé 

ústavy měly za 4 roky dospět, pokládám tuto otázku spíše za otázku intenzivní 

komunikace děkana s jednotlivými ústavy. 

Hodnocení akademických pracovníků na FCHI je jiné, než hodnocení 

ostatních fakult. Ačkoliv jsme byli první, kdo hodnocení zavedl, nyní jsme 

v menšině. Přesto bych se pokusila dosáhnout kompromisu a hodnocení 

sjednotit. V posledních dvou měsících se prof. Labík a doc. Jahoda snažili 

vymyslet nové, spravedlivější hodnocení pedagogické zátěže. To je jeden 

z úkolů, na které se soustředím, a věřím, že mi prof. Labik i doc. Jahoda 

pomůžou.  

Ještě poznámka k administrativní zátěži pedagogických pracovníků. Je 

naprosto neúnosná. Jsou vysoké školy (a to i zahraniční), které na každém 

pracovišti zaměstnávají jednoho „pisatele návrhů grantů“. Ten člověk nedělá nic 

jiného, jen vyplňuje formuláře. Tak zlé to u nás naštěstí není. Přesto napsat 

úspěšný grantový návrh je časově náročné. Velmi podporuji semináře, které na 

tuto tématiku pořádá  Odd. pro vědu s výzkum. 

Jak je to s dalšími rektorátními a celoškolskými pracovišti? Jednoznačně bych 

chtěla vyzdvihnout práci pedagogického oddělení. Při tak vysokém počtu 

přijímaných studentů, při neustále probíhající rekonstrukci poslucháren i 

laboratoří, je opravdu obrovské umění sestavit příslušné rozvrhy. 

 



 

Je třeba se zmínit také o zahraničním oddělení, které se stará o zahraniční 

studenty, o studenty programu Erasmus, o výjezdy pracovníků, jejich letenky a 

jízdenky. 

  



Centrum informačních služeb je kapitola sama pro sebe. Široké spektrum 

působnosti nemusí vždy vést ke kvalitním službám a kvalitním řešením. Nelíbí 

se mi například monopolní postavení tohoto centra při tisku závěrečných prací. 

 

 

Obrázek 4 Titulní strana disertační práce 

 

Budu prosazovat důsledný audit celoškolských pracovišť. 

  



Spolupráce pracovišť FCHI s jinými vědeckými institucemi a vysokými 

školami je podle mého názoru velmi rozvinutá a úspěšná. Ústavy spolupracují 

s ČVUT Praha, s UK Praha, s MU Brno, TU Liberec, s Zpč. Universitou a 

v neposlední řadě s ústavy AVČR.  Za zvlášť důležitou považuji zahraniční 

spolupráci s institucemi a vysokými školami z celého světa. 

Pokud jde o sloučení VŠCHT s ČVUT, VŠCHT je samostatná vysoká škola a 

taková  by  měla zůstat. 

 

 

 

 

 

 

 


