Vážení členové akademické obce Fakulty pedagogické,
za nejdůležitější úkol budoucího děkana považuji kultivaci toho, co nazýváme akademickým prostředím. Tedy
prostředím, ve kterém je základním imperativem důvěra a spolupráce. A to nejenom mezi akademickými
pracovníky, ale také mezi akademickými pracovníky a studenty i mezi studenty navzájem.
Za hlavní úkoly nového děkana v následujícím volebním období považuji:
• udržet akreditaci pro všechny stávající aktivní obory realizované na FPE, a to v bakalářských,
magisterských i doktorských programech,
• v oblasti studijní vytvořit pro akademické pracovníky a studenty dostatečný prostor pro samostatnou
tvůrčí práci, pro výuku, pro studium a pro další kvalifikační růst; studijní záležitosti a chod fakulty
musí být kvalitním způsobem zajištěny studijním oddělením a vedením FPE,
• v oblasti celoživotního vzdělávání podporovat a oceňovat kvalitní kurzy, které přinášejí fakultě prestiž
a finanční zdroje,
• v oblasti mobilit podporovat všemi motivačními způsoby mobility studentů a akademických
pracovníků FPE,
• v oblasti vědecko-výzkumné rozvíjet zejména výzkum pedagogicko-didaktického zaměření, ale i
výzkum ve vybraných, úzce zaměřených specializacích; plně využívat stávajícího systému podpory
na ZČU (BAPE, GRAK, SGS, MOTIV, TALENT aj.); podporovat popularizaci vědy a umění,
propagovat odbornou práci a studium na FPE,
• v projektové činnosti podporovat zapojení do vědeckých, odborných a uměleckých projektů všech
úrovní (projekty ZČU, ESF, GAČR aj.).
Za významné pro budoucnost fakulty považuji:
• udržet kladný výsledek hospodaření v ekonomické oblasti; uvnitř fakulty zachovat stávající způsob
rozdělování zdrojů, který považuji za osvědčený a spravedlivý; případné propady některých kateder
mají různé příčiny, ty ale musí být řešeny individuálně v rámci fakulty; určitá míra solidarity
„dočasně bohatých“ vůči „dočasně chudým“ je nezbytným předpokladem pro chod fakulty.
• zachovat dislokaci FPE v centru města; máme svoji ikonickou budovu ve Veleslavínově ulici a máme
svůj areál na Klatovské třídě, i tento areál by si zasloužil rekonstrukci, aby se mohl stát druhou ikonou
FPE v Plzni,
• budovat dostatečné sebevědomí FPE vůči ostatním fakultám ZČU; FPE si musí udržet svoji oborovou
identitu; na straně druhé by se FPE neměla bránit spolupráci s kteroukoliv součástí ZČU; je nutno
aktivně vstupovat do procesů, na jejichž konci je vznik projektů a dokumentů s celouniverzitní a
naduniverzitní účinností,
• posílit zastoupení FPE v tzv. třetí roli univerzity,
• prohloubit spolupráci se základními a středními školami a dalšími vzdělávacími institucemi, vytvářet
trvalé vazby s absolventy fakulty, udržet klíčové postavení fakulty v oblasti regionálního školství
v Plzeňském a Karlovarském kraji,
• spolupracovat s AS FPE jako zásadním kontrolním orgánem v demokratickém prostředí fakulty;
rozhodnutí AS FPE dalekosáhle ovlivňují budoucnost fakulty na mnoho let dopředu,
• rozdělit některé pravomoci děkana mezi tři proděkany.
O jednom bych Vás chtěl ujistit. Všechny moje kroky, i ty nevydařené, budu činit s vědomím služby komunitě
lidí, akademických i neakademických pracovníků a studentů, kteří vytváří to, co nazýváme naší pedagogickou
fakultou. Vynasnažím se chovat se slušně, pokorně a s úctou ke každému na této fakultě. Každý z Vás mi
s tím může pomoci.

