
Co tam budu dělat: 

Hájit zájmy Matfyzu (tak ne asi…): Z podstaty věci mají různé fakulty různý přístup ke vědě a 

výzkumu. MFF je orientována na výzkum, podobně jako fakulty lékařské či PřF. Na těchto fakultách 

probíhá mnoho kvalitních výzkumných projektů s účastí špičkových odborníků ve svém oboru. 

Mnoho z Vás se podílí na nějakém studentském projektu: toto na mnoha fakultách není zvykem! Na 

druhé straně spektra totiž stojí fakulty jako PF, KTF, ETF, kde se z podstaty věci výzkum dělá dost 

těžko. A teď co s tím: bude se zavádět nový systém hodnocení vědy a výzkumu na UK, na což přímo 

navazuje jejich financování. Pro MFF je nesmírně důležité, jak toto dopadne, jako jediná fakulta takto 

získáváme více než polovinu prostředků (a taky se z toho platí stýpka za projekty :D). 

Hlídat morálku UK: 1 senátor toho sice moc nezmůže, ale nikdy nezvednu ruku pro věci typu Home 

Credit, budu se držet zdravého rozumu(tak jako když jsem propagoval petici proti formě protestu 

Univerzity za klima, a to dost úspěšně, jak řekl mluvčí UK, petice pomohla protest ukončit). 

Hlídat KaM: Někteří tvrdí, že rozpočty KaM jsou trochu „shady“, o tom se můžeme bavit, co je však 

evidentní, že některé koleje vypadají hůř než ubytovny, což matfyzákům na 17. listopadu asi mírně 

vadí. S tím je třeba hnout! 

Předělat SIS: to teda nebudu úplně dělat, to by tak nemuselo dobře dopadnout, ale AS UK je místo, 

odkud by měla vyjít iniciativa pro nápravu! Každá lepší, a dokonce i každá horší škola mám celkem 

obstojný studijní systém, a SIS, i když umožňuje unikátní a velmi cenný  pohled do historie IT, osobně 

bych asi vyměnil za něco hezčího… 

Informovat: jsem si přiměřeně jist, že někteří z nás nevědí co se v AS UK děje… kdo by taky četl ty 

zprávy ze zasedání, ve kterých dohromady nic není že… a tak Vás budu informovat. Po každém 

zasedání (ani ne 1 měsíčně) nějak stručně shrnu, co se řeší a jak se nás to týká. Eventuálně, pokud by 

o to byl zájem, můžeme se sejít i osobně a probrat do hloubky věci, které by Vás ve shrnutí zaujaly. 

Moje Urbi et Orbi: Do AS si nejdu mastit ego, ale sloužit naší fakultě, tedy všem členům ak. obce, tedy 

i Vám, takže pokud se Vám něco nebude zdát tak pište/volejte/alarmujte. Pokud budu v AS tak za 

Vás! 

O čem je AS UK: 

Vzhledem k tomu, že jste všichni minimálně nadprůměrně inteligentní tak Vám asi došlo, že AS UK je 

vrcholným orgánem univerzity řídícím její chod a směřování. Když to mírně zjednodušíme tak je to 

vlastně takový univerzitní parlament. Různé fakulty tam mají různé zájmy, které se vzhledem 

k povaze činnosti fakult významně různí (viz výše). Řeší se vlastně všechno, co Vás napadne: podoba 

státnic, financování vědy a výzkumu, podpora studentských spolků, koleje a menzy, stipendia a 

poplatky za studium a v neposlední řadě senát schvaluje kandidáty a VOLÍ REKTORA UK!  

Co to ale znamená pro nás? Na MFF si volíme dva zástupce do zaměstnanecké komory a dva do 

komory studentské. Tito se pak mohou (ale nemusí) podílet na chodů komisí AS: petiční, studijní, 

legislativní (tam je mírná převaha lidí z PF), sociální, ekonomické a ediční. V zaměstnanecké komoře 

jsou aktuálně docenti Brom a Dolejší, v komoře studentské je senátor jen jeden, což je pro MFF 

značně nevýhodné.  



 

 

 


