
Vážení kolegové, vážené kolegyně, 

v Akademickém senátu UK jsem působil v letech 2014-19. Postupně jsem si za tu dobu utvořil názor, že AS UK 

plní tři základní funkce, jejichž prostřednictvím lze ovlivňovat (nebo se o to aspoň snažit) podmínky pro práci na 

naší fakultě a na univerzitě obecně; a také to, jak jsou fakulta a univerzita vnímány navenek. Protože se 

domnívám, že toto snažení občas není marné a vede ku prospěchu věci, kandiduji do AS UK nyní potřetí.  

Ony tři funkce jsou: 

 Korigovat „odvážné“ nápady. Nápady, se kterými přichází kolegové a kolegyně z rektorátu a z dalších 

fakult (a se kterými samozřejmě můžeme přicházet i my sami), se týkají různých témat – od 

ekonomicko-manažerských, přes studijní, propagační až po sociálně-etické. Nápady často mají 

potenciál fungovat dobře pro jednu část univerzity a špatně pro druhou. Pokud budu zvolen, budu se 

snažit tyto nápady domýšlet do důsledků a v koordinaci s vedením MFF a AS MFF je korigovat tak, 

aby pro MFF byly co nejméně škodlivé a pro UK jako celek co nejvíce ku prospěchu. Zásadní to bude 

například během dokončování systému hodnocení vědy a výzkumu na UK a na to navázanou tvorbu 

nových pravidel pro rozdělování „peněz za vědu“ (neboli „nový Progress“ – jsme jediná fakulta UK, 

která získává tímto způsobem více než polovinu institucionálních prostředků).  

 Získávat informace. AS UK je jedním z (mála) kanálů, jehož prostřednictvím se můžeme dozvědět, co se 

na nás „shora“ chystá. Jedna z věcí, která se nám coby zástupcům MFF v tomto tělese snad relativně 

daří, je informace předávat „směrem dolů“ (vedení MFF, AS MFF,…). Nezřídka je i „o patro nad námi“ 

informací poskrovnu, takže často není co předávat; je ale důležité nepolevovat v pozornosti: občas se 

objeví klenot. Pokud budu zvolen, budu se snažit i nadále v pozornosti nepolevit a důležité informace 

zachytit a předat tam, kde je třeba.  

 Fungovat coby kontrolní pojistka a pomáhat řešit vzniklé problémy. Na kauzách typu Home Credit nebo 

Středisko bezpečnostní politiky s versus bez s.r.o. je dobře vidět, oč jde (jakkoli existují další, méně 

mediálně viditelné problémy). Pokud budu zvolen, budu se snažit pomáhat řešit tyto problémy: 

především používáním zdravého rozumu. 

AS UK má samozřejmě i další funkce. Jeho členové například reprezentují UK na různých slavnostních 

ceremoniích (tomu se vyhýbám).  

Jednou z dalších důležitých funkcí je volba rektora (či jeho případné odvolávání). Stávající rektor slouží druhé 

funkční období, takže nás čeká výběr nového kandidáta. Rektor ovlivní na univerzitě mnohé a jeho souznění 

s „filozofií“ MFF, výzkumně orientované fakulty zaměřené na kvalitu, je pro nás zásadní. Rád bych, aby se 

kandidáti na příštího rektora přišli všichni představit na naši fakultu a čelili otázkám naší akademické obce: 

ideálně všichni naráz, v moderované debatě (myslím, že nová posluchárna v Tróji by se k tomuto účelu mohla 

dobře hodit).  

V AS UK se klíčové dění odehrává v komisích. Nyní působím zejména v ekonomické komisi a částečně i edičně-

propagační a studijní („zejména“ a „částečně“ proto, že zasedání komisí se občas překrývají). Pokud bych byl 

zvolen, i nadále bych se (v daném pořadí) věnoval práci v těchto komisích. Zároveň již 9 let působím v AS MFF – 

pokud bych byl zvolen, rád bych se práci v našem senátu věnoval i nadále – považuji to za efektivní způsob, jak 

sdělovat klíčové informace přicházející „shora“ a korigovat se zástupci MFF postup směrem „nahoru“.  
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