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Milé kolegyn¥ a kolegové,

d¥kuji, ºe uvaºujete o mé volb¥ do ZKAS MFF UK. Dovolte mi, abych se vám nejd°ív
stru£n¥ p°edstavil:

Po absolvování Matfyzu jsem s podporou Fulbrightova stipendia vyrazil na doktorát
na Univerzitu Purdue (2009-2014) v USA, kde jsem se za£al v¥novat teorii £ísel. Násle-
dovaly postdoky v N¥mecku (Max Planck Institut v Bonnu a Univerzita v Göttingenu)
a od roku 2017 jsem zp¥t na Matfyze jako odborný asistent na Kated°e algebry. Od té
doby jsem byl hlavním °e²itelem juniorského grantu GA�R (2017-2019), Neuron Impulsu
(2018-2019) a projektu Primus (2020-2022).

Krom¥ v¥dy zde propaguji teorii £ísel i mezi studenty: úsp¥²n¥ jsem uº odvedl 5 di-
plomek (v£etn¥ dvou Cen d¥kana za nejlep²í práci) a 6 bakalá°ek a v sou£asnosti vedu
2 doktorandy, 3 diplomanty a 4 bakalanty. Má výuka byla ocen¥na dv¥ma Cenami d¥-
kana za anketu. Od lo¬ského roku se také pravideln¥ ú£astním sch·zí Pedagogické rady
Matematické sekce.

P°ijde mi, ºe Matfyzu se poslední dobou da°í velmi dob°e, a proto necítím pot°ebu
kandidovat s n¥jakým radikálním programem. Co mi ale p°ijde d·leºité:

• Na základ¥ mezinárodních zku²eností, které mám, chci usilovat o podporu excelence
ve v¥d¥ a výuce.

• Vedle aktivity v ºádání o granty povaºuji také za d·leºité podporovat mezinárodní
styky, jak formou p°ijímání postdok· a zam¥stnanc· ze zahrani£í na Matfyz, tak
vysíláním na²ich student· do ciziny, nap°. na doktoráty (dva moji bývalí diplomanti
takto studují Ph.D. v Kanad¥ a N¥mecku).

• Jedno trochu pal£ivé místo je ob£as nedostate£ná administrativní podpora, zejména
pro cizince v anglickém jazyce.

• Se znepokojením jsem sledoval nedávné d¥ní kolem Home Creditu a dal²ích pro-
blém· rektorátu. Nejsem si jistý, zda by bylo prosp¥²né ze strany MFF n¥co v t¥chto
v¥cech dále podnikat; m¥li bychom ale situaci sledovat a aktivn¥ reagovat na p°í-
padné dal²í problémy.

Je²t¥ jednou d¥kuji za zváºení mé volby. Pokud m¥ zvolíte, budu se snaºit o to,
aby Matfyz i nadále byl ²pi£kovou v¥deckou a vzd¥lávací institucí, kde se nám zárove¬
p°íjemn¥ pracuje. V p°ípad¥ jakýchkoli dotaz· m¥ samoz°ejm¥ neváhejte kontaktovat.

Vít¥zslav Kala kala@karlin.mff.cuni.cz

Katedra algebry https://sites.google.com/site/vitakala/
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