
V Praze dne 19. listopadu 2019 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

dovolte mi představit moje volební teze pro volby do ZKAS MFF UK pro volební období 2020-2023.  

Právě končí mé první období v tomto tělese a mám tak již velmi 
dobrou představu, čeho z této pozice docílit lze a čeho ne. Během 
svého působení na fakultě jsem již zastával nebo zastávám řadu funkcí, 
kromě člena akademického senátu např. tajemník katedry, 
„nástěnkář“ a správce webu, správce IT, vedoucí katedry, předseda 
oborové rady doktorského studijního programu, organizátor 
konferencí, apod. Mám tak již jakousi představu o vnitřních procesech 
na naší fakultě. Je mi jasné, že kromě rozhodnutí zásadního, které 
nový senát čeká, tj. volba děkana se suitou proděkanů a schválení 
členů vědecké rady, je hlavní náplní práce v senátu čtení a 
připomínkování různých zpráv, záměrů, předpisů a opatření 
přicházejících z rektorátu a děkanátu.  

Proto, budu-li znovu zvolen do akademického senátu, slibuji, že budu: 

1) žádat kandidáty na děkana o představení zamýšleného týmu 
proděkanů,  

2) kriticky zvažovat nominace do vědecké rady,  
3) usilovat o co nejjednodušší podobu a srozumitelnost všech předpisů, 
4) prosazovat zachování financování po sekcích a spravedlivé a stabilní dělení prostředků mezi 

jednotlivá pracoviště, 
5) aktivně působit v ekonomické komisi senátu a zasazovat se o racionální využívání prostředků, 
6) i nadále ochoten psát (a číst) zápisy z jednání senátu ;-). 

Bez ohledu na výsledek voleb se budu i nadále aktivně zasazovat za zjednodušení administrativních 
procesů na fakultě, pomáhat s propagací fakulty a šíření jejího věhlasu, usilovat o zpřístupnění fakulty 
studentům a zaměstnancům ze zahraničí, pomáhat s testováním nových elektronických systémů a 
přispět tak k jejich všeobecné použitelnosti.  

Jako zásadní problém fakulty vidím nedostatek jasných pravidel, resp. jejich vyžadování a dodržování, 
ať již ve studijních, ekonomických, či personálních záležitostech — velký rozvrat způsobily dle mého 
nové akreditace, nové typy projektů a přemrštěné požadavky některých kontrolních a dalších orgánů. 
Postrádám také větší míru dialogu a porozumění mezi jednotlivými sekcemi, která je však limitována 
čtyřmi oddělenými lokalitami. Zde věřím v racionální a lidský přístup, kterým je třeba postupně uvést 
stav věcí do pořádku. Mým krédem vždy bylo vytvářet šikovnějším kolegům přátelské  pracovní 
prostředí, které je nebrzdí v jejich vědeckém a pedagogickém rozletu. Doufám, že mi to ještě nějaký 
čas vydrží. Budu-li tak konat jako člen budoucího senátu nechávám na vás. 

 S přáním světlých zítřků, Jirka Pavlů, KFPP 


