
Vážení akademičtí pracovníci MFF UK, vážené kolegyně, vážení 
kolegové, 
 
Po třech letech působení v AS MFF UK jsem se rozhodl 
kandidovat také do zaměstnanecké komory AS UK.  
 
K činnosti „velkého senátu“ jsem přičichl díky podrobným 
zprávám od senátora za MFF UK Cyrila Broma a díky členství 
v Radě VŠ. Členy této rady, se kterými jsem spolupracoval, jsou 
také členové AS UK – prof. František Zahálka (FTVS), prof. 
Václav Černý (PřF), doc. Tomáš Nigrin (FSV), dr. David Greger 
(PedF) či dr. Karel Šima (FF). 
 
Do činnosti AS UK bych se rád velmi aktivně zapojil. Z pohledu 
MFF UK je rektorát spíše zdrojem problémů než řešení. To je 
nutné změnit.  
 
Vnímám zejména tyto úkoly AS UK pro nadcházející volební 
období: 

• Povznést se nad pěnu dní a soustředit se na důležité a koncepční úkoly.  

• Zachovat a rozvíjet nezávislost fakult.  

• Zachovat „vzorečkové“ financování fakult (nejprve se domlouvají principy, podle nich se později 
rozdělují přišedší peníze).  

• Důrazně trvat na významu výkonu (zejm. vědeckého) pro financování fakult. Bude nutné 
přiměřeně zabudovat novou Metodiku 17+ pro hodnocení vědeckých výsledků. 

• Minimalizovat administrativu kladenou na fakulty a administrativu spojenou s rozdělováním 
institucionálních i projektových peněz.  

• Aktivně vyhledávat projekty na celouniverzitní úrovni pro financování univerzitních i fakultních 
projektů.  

• Dotáhnout výstavbu Kampusu Albertov a zajistit finance na jeho přístrojové vybavení. Naopak 
personální obsazení by mělo být ponecháno z velké části v kompetenci fakult, případně doplněno 
existujícími univerzitními nástroji (Primus, UNCE).  

• Aktivní činnost vně Univerzity – financování vysokého školství (zajištění důstojného financování 
elitních univerzit při nadcházejícím růstu počtu studentů, posílení hodnocení výkonu), formulace 
a prosazení Metodiky 17+, vyžadovat kvalitní fungování NAÚ, vyžadovat kvalitní fungování RVVI a 
dohlížet na „neodklánění“ financí na výzkum do průmyslového sektoru, minimalizovat 
administrativní náročnost zejména evropských projektů.  

• Personální průvan na rektorátu. Úroveň rektorátních úředníků je katastrofální. Je nutné 
preferovat kvalitu před kvantitou. Kvalitu je ovšem nutné zaplatit.  

 

Řadu výše uvedených úkolů může senát uskutečnit pouze prostřednictvím vedení Univerzity. 
Nejdůležitějším úkolem AS UK bude volba rektora. Je bytostným zájmem MFF UK nominovat kvalitního 
kandidáta na rektora. V případě, že se vyskytne kandidát jiné fakulty s výraznou podporou a současně 
snesitelný pro MFF UK, pak musí fakulta nominovat silného kandidáta na prorektora. Prospektivní rektor se 
musí v co největší míře ztotožnit s úkoly uvedenými výše a současně zástupci MFF UK svěřit významné 
portfolio. Jedině pak může získat moji podporu.  


