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Vážená paní děkanko.

Návrh rozpočtu pro příští kalendářní rok, který jsme od Vás obdrželi a který
je na úrovni 51% dosavadního stavu, zapůsobil destruktivně na atmosféru na
našem pracovišti a je příčinou značné nespokojenosti. Zároveň mě přiměl k určité
rekapitulaci pedagogické, vědecké a personální situace, kterou si dovoluji předložit
i Vám.

Logika jako samostatný studijní obor na fakultě existuje od r. 1990 a je studo-
vána buď samostatně, nebo v kombinaci s nejrůznějšími dalšími obory. Počet ab-
solventů magisterského nebo později bakalářského a navazujícího magisterského
studia pravděpodobně nepřekročil stovku, v poslední době máme okolo devíti
doktorandů. Naši absolventi, pokud nepracují v akademické oblasti, mají dobrá
místa například ve vývoji softwaru, v právní kanceláři, v bankovnictví nebo ve
školství a naší fakultě určitě nedělají ostudu. V akademické oblasti víme o dvou
absolventech na univerzitách v U.S.A., o přibližně sedmi v ČR mimo naši fa-
kultu, tj. na jiných školách nebo v Akademii věd. Na naší katedře působí tři naši
bývalí absolventi, na naší fakultě mimo naši katedru dalších asi pět (na Katedře
sociologie, na ÚFARu, Egyptologii a v ČNK). Jsem přesvědčen, že je to vzhledem
k velikosti našeho oboru důstojná bilance, a doufám, že mi to potvrdíte. Naše dok-
torské studium v nedávné době prošlo podrobnou kontrolou Akreditační komise
prakticky bez výhrad. Dříve obhájené disertační práce, které přitom ke kontrole
byly namátkou vybrány, byly hodnoceny velmi příznivě.

Pokud jde o výzkumnou činnost Katedry logiky, v letech 2005–11 byla financo-
vána z prostředků vyzkumného záměru Metody moderní matematiky administro-
vaného na MFF. Do rozpočtu katedry každý rok přicházelo přibližně 734tis. Kč
s odvody (přesně 540tis. Kč hrubé mzdy) na činnost tří pracovníků, navíc bylo
možné čerpat cestovné. Administrátor výzkumného záměru vyslovil požadavek,
abychom k výsledkům přispívali přibližně jedním článkem na osobu a rok, při-
čemž alespoň některé z publikací by měly být v impaktních časopisech. Tento
požadavek jsme plnili. Po skončení výzkumného záměru jsme se na naší fakultě
ucházeli o vnitřní výzkumný záměr Moderní logika, její metody a aplikace. Ná-



vrh rozpočtu jsme odvodili od onoho výzkumného záměru s MFF, a protože
jsme nyní počítali se čtyřmi vědecky aktivními pracovníky, žádali jsme o částku
ročně pomalu rostoucí, která by například v roce 2014 dosáhla 1130tis. Kč (s od-
vody). V soutěži jsme uspěli, avšak řízením pro nás ne zcela průhledným nám
bylo přiděleno pouze 394tis. Kč (rok 2013) resp. 301tis. Kč (rok 2014). Má-li tato
částka být pro příští rok zkrácena na pouhých 129tis. Kč, jak stojí ve Vašem
návrhu, musím to považovat za politováníhodný lapsus vedení fakulty. Naše, (tj.
mých kolegů) vědecká činnost se v posledních letech rozběhla do rozsahu před-
tím nikdy nebývalého, mnohem lepšího, než bylo požadováno ve výše zmíněném
výzkumném záměru s MFF. V příloze je seznam publikací z poslední doby, které
vykazujeme ve VVZ. Je na něm 14 položek, v tom 5 v impaktních časopisech, dvě
části knih vyšlých v nakladatelství College Publications, jedna kniha sice menšího
rozsahu, avšak vyšlá ve velmi prestižním nakladatelství Springer. V souvislosti
se žádostí Oddělení vědy o vytipování nejvýznamnějších výsledků jsme v červnu
tohoto roku připravili jiný seznam článků za posledních pět let, který také při-
kládám a ve kterém je dalších 7 položek. Tyto jsou vybrány podle významu a bez
ohledu na to, zda a které instituci nebo projektu byly připsány. Impaktní faktory
můžeme nechat stranou, avšak Fundamenta Mathematicae, Annals of Pure and
Applied Logic, Advances in Modal Logic, Notre Dame Journal for Formal Logic
atd. patří v našem oboru k nejdůležitějším publikačním médiím vůbec. Odborníci
jako Shelah, Magidor, Friedman, de Jongh, Visser nebo Grzegorcyk patří k nej-
významnějším světovým logikům, někteří vlastně spíše k legendám. Pokud moji
kolegové z katedry píší společné články s takovýmito lidmi, řeší problémy, které
tito odborníci navrhli, nebo píší články, které tito odborníci citují, je nepochybné,
že do světové špičky patří také. Publikační činnost mých kolegů nemohu ji ozna-
čit jinak než jako skvělou a doufám, že i Vy to tak hodnotíte. Těžko bychom byli
mohli mít publikací více, také proto, že v naší komunitě je nutné respektovat
určitá sociální pravidla a zvyklosti. Publikování článku, který je slabý a vypadá
jako do počtu, je v určitých situacích a v očích určitých odborníků škodlivé.

Pokud jde o personální situaci našeho pracoviště, jsme na katedře čtyři kmenoví
pracovníci a dva pracovníci na částečný úvazek. Všichni jsme vzdělání nebo ale-
spoň jeho důležitou část získali jinde než u nás na katedře, a máme i zkušenost
s jinými zaměstnáními. Dr. Bílková a dr. Honzík směřují k podání habilitace.
Požadavky na určitý počet publikací v impaktních časopisech stanovené pro ma-
tematické obory už pravděpodobně oba plní, požadavek na počet citací rovněž.
Máme na katedře velmi silný tým v oboru teorie množin. O všechny mé kolegy
fakulta vlastně soutěží s jinými institucemi nebo firmami. Například dr. Verner
má kromě teorie množin vysokou kvalifikaci také ve vývoji softwaru a bez potíží
si okamžitě může najít zaměstnání s trojnásobným nebo čtyřnásobným platem.
Studijní plány platné od r. 2009 mají poněkud vyšší hodinové dotace než ty dří-
vější, a plnit všechny povinnosti vůči studentům nás stojí velké úsilí. Ale plníme
je. V minulosti nás často mrzelo, že jsme se nezúčastnili společenských a repre-
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zentačních akcí organizovaných vedením fakulty a že nepracujeme ve fakultních
orgánech. Na to ale už opravdu sílu nemáme. Víceméně jsme vzdali plány na vy-
tvoření lingvistickou-exaktního studijního programu, o kterém jsme jednali mimo
jiné i s Vaším pracovištěm, a pozastavili jsme propagační besedy, které jsme ještě
nedávno pořádali na různých gymnáziích. Odložili jsme i z části předjednaný plán
spolupracovat s gymnáziem Mensa na Logické olympiádě. Celkově personální si-
tuaci hodnotím jako napjatou a doufám, že mi potvrdíte i toto. Návrh rozpočtu,
který jsme od Vás dostali, je opravdu demotivující. Zkoumáme a diskutujeme
možnosti určitého personálního rozšíření, a měli jsme a máme stále v úmyslu
s Vámi o tom a o příslušném navýšení rozpočtu jednat.

Paní děkanko, ke všem uvedeným skutečnostech a ke koncepci naší katedry jsem
připraven podat bližší další informace na schůzce, která je k tomu naplánována
na 19.11., ale kdyby bylo třeba, tak klidně i dříve.

Se srdečným pozdravem,

Vítězslav Švejdar
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