
Vážení akademičtí pracovníci MFF UK, vážené kolegyně, vážení 
kolegové, 
 
Po třech letech působení v AS MFF UK jsem se rozhodl opět 
kandidovat do zaměstnanecké komory AS MFF UK.  
V posledních třech letech: 

• jsem se aktivně účastnil jednání senátu. Často jsem 
z jednání pořizoval zápisy.  

• Pravidelně jsem se účastnil jednání ekonomické 
komise AS MFF UK. 

• Reprezentoval jsem MFF UK v Radě VŠ. Pravidelně 
jsem komunikoval problematiku diskutovanou na 
Radě VŠ – zejména finance a novou metodiku 
hodnocení výzkumu.  

• Podílel jsem se na přípravě nových fakultních předpisů. 

 
 
Hlavní činností nového senátu bude volba děkana. Uvítal bych kandidaturu většího počtu relevantních 
kandidátů. Domnívám se, že kandidát na děkana by měl zejména 

• Představit tým proděkanů. Tento tým by měl být výrazně obměněný a proděkani musí pracovat 
s novým elánem.  

• Maximálně se ztotožnit s úkoly uvedenými níže.  

V současnosti ohlásil kandidaturu na děkana současný proděkan doc. Rokyta. Tuto kandidaturu podporuji.  
 
Jako úkoly dovnitř fakulty vnímám 

• Dokončení stavby pavilonu M + I v Troji. 

• Podpora anglických studijních programů a podpora prostupnosti mezi jednotlivými stupni studia.  

• Reorganizace Oddělení pro vědu a zahraniční spolupráci a vznik projektového oddělení.  

• Prostorová a personální redukce knihovny.  

• Zachování principu financování jednotlivých sekcí a tzv. centra. Diskuse o úpravách pravidel 
financování centra. 

• Zahájení realizace půdní vestavby v budově Ke Karlovu 3.  

• Systematická propagace fakulty vůči cílovým skupinám. Další rozvoj partnerského programu 
zejména za účelem zajištění podnětné vědecké spolupráce.  

• Zvýšení kvality stravování na Malé Straně a v areálu Troja. 

Úkoly vně fakulty  

• Monitorování Metodiky 17+ pro hodnocení vědeckých výsledků a komunikace s akademickou obcí. 
Postupné promítnutí nové metodiky pro financování jednotlivých pracovišť na fyzikální sekci.  

• Zachování principů rozdělování rozpočtu UK (existence „vzorečku“) a kladení důrazu na výkon.  

• Úzká spolupráce při uskutečňování projektu Kampus Albertov a maximální využití Kampusu pro 
rozvoj fakulty (prostorový, přístrojový i personální).  

• Podpora a rozvoj mezinárodních spoluprací na fakultní nebo alespoň sekční úrovni.  

• Nominace kvalitního kandidáta na prorektora (či rektora) v novém vedení univerzity. Vyjednání 
silného portfolia.  
 

Mým cílem jako případného člena senátu je, aby fakultní senát zůstal tvrdým, avšak konstruktivním 
partnerem vedení MFF UK.  


