
Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

rozhodl jsem se kandidovat do ZKAS MFF UK, protože 

bych rád přispěl k dalšímu rozvoji a chodu naší fakulty, 

která je podle mne dobře prosperující, ale stále je co 

zlepšovat. 

Moje dosavadní zkušenosti 

Po studiích na MFF UK jsem strávil jako postdoc dva 

roky v Berkeley. Po návratu jsem nastoupil jako 

odborný asistent do Ústavu teoretické fyziky MFF UK, 

kde působím nejen jako vědec a pedagog, ale též řadu 

let jako tajemník ústavu. Zvláště z pozice tajemníka jsem se setkal s řadou 

problémů, ať už se týkají studia na MFF UK nebo provozu fakulty. 

Čemu bych se chtěl především věnovat jako člen ZKAS MFF UK 

 informovanost a byrokracie 
Poslední dobou musela Univerzita Karlova a tedy i naše fakulta kvůli legislativě zavést řadu 

změn týkajících se provozních postupů. Chtěl bych se zasadit o lepší a včasnou 

informovanost o těchto změnách, soustředit tyto informace na jednom místě na webu, kde 

budou jasné a přehledné postupy, jak postupovat při řešení konkrétních problémů, (pokud 

možno jak česky, tak anglicky), a pomoci hledat efektivnější řešení těchto postupů. 

 

 podpora mladých kolegů 
Podle mne není dostatečná podpora ze strany fakulty mladým nadaným vědcům, kteří 

žádají buď o návratové granty jako je PRIMUS, nebo o zahraniční granty jako je ERC, a to 

nejen při podávání žádosti, ale hlavně pokud uspějí, neboť pak mívají problém jak 

s vyřizováním veškeré byrokracie, tak se sháněním studentů a postdoků, a mnohdy i s tím, 

kam fyzicky svoji novou skupinu umístit. Chtěl bych pomoci řešit tyto problémy na fakultní 

úrovni, nejen na úrovni jednotlivých pracovišť.  

 

 podpora doktorského studia 
V současnosti je řada doktorandů nucena z ekonomických důvodů hledat částečné úvazky 

mimo fakultu. Domnívám se, že ke kvalitní vědecké práci doktorandů je zapotřebí 

poskytnout jim dostatečné finanční zázemí. Chtěl bych proto ve spolupráci s vedoucími 

pracovišť a vedením fakulty hledat způsoby, jak tuto situaci systémově změnit. 

 

Děkuji Vám za Váš zájem a čas a přeji všem více úspěchů vědeckých a 

pedagogických než úspěchů v boji s byrokracií 
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