
V Praze dne 15. listopadu 2022 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
dovolte mi představit moje volební teze pro volby do ZKAS MFF UK pro volební období 
2/2023–1/2026.  
V senátu působím od roku 2017, tj. již dvě období, takže Vás nepřekvapí, že mé cíle jsou 
obdobné jako v minulosti. Domnívám se také, že již velmi dobře vím, čeho lze z pozice 
senátora docílit lze a čeho ne. Během svého působení na fakultě jsem již zastával nebo 
zastávám řadu funkcí — často „servisních.“ Díky tomu mám představu o vnitřních 
procesech na naší fakultě, i když mne vždy dokáže něčím překvapit. Jedním ze zásadních 
rozhodnutí, které senát činí, je volba děkana, ale ta doufám nebude v tomto volebním 
období složitá. Pokud ano, pak jí vykonám zodpovědně! 

Proto, budu-li znovu zvolen do akademického senátu, slibuji, že budu: 
1) číst a připomínkovat zprávy, záměry, předpisy a opatření přicházejících z rektorátu a děkanátu.,  
2) usilovat o co nejjednodušší podobu a srozumitelnost všech předpisů, což se ukazuje jako práce 

nejtěžší, 
3) prosazovat zachování financování po sekcích a spravedlivé a stabilní dělení prostředků mezi 

jednotlivá pracoviště, 
4) aktivně působit v ekonomické komisi senátu a zasazovat se o racionální 

využívání prostředků, 
5) trvat na rovném a lidském zacházení (nejen) se studenty, doktorandy i 

akademiky,  
6) pečlivě zvažovat všechna opatření, která přinese novela VŠ zákona, zejména 

ve vztahu k doktorskému studiu, 
7) i nadále ochoten psát (a číst) krátké 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 cítím přemíru předpisů, ale absenci řádu. Často je ve 
hře strach odvážně rozhodnout (což nechci kritizovat ani netvrdím, že to umím, 
dobře chápu, jak těžko se činí rozhodnutí za velké skupiny lidí) a to zejména v 
ekonomických či personálních záležitostech. Přemrštěné požadavky některých 
kontrolních a dalších orgánů nám zajistily zábavu na dlouhé večery. Rád bych také 
usiloval o větší míru dialogu, porozumění a propojení mezi jednotlivými sekcemi, 
kde si např. velice cením aktivity kolem HPC, která dokázala spojit (nejen) 
akademiky ze všech tří sekcí. Vzájemné pochopení, sounáležitost a cestu za 
společným cílem je potřeba nastolit i ve vztahu k děkanátu. Všechny změny jsou 
k horšímu, ale jen společně můžeme fakultu zlepšit. Míra porozumění je bohužel 
limitována čtyřmi oddělenými lokalitami. Zde však 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 

BRIEFLY IN ENGLISH — Dear non-Czech-speaking fellow academics, although you 
can be candidates for the academic senate, the official language remains Czech, so 
it's more or less useless. Thus, I’m, and I might further be here for you if you need 
to communicate your concerns to the faculty headquarters. I’ll do my best to make 
your stay in our country meaningful and pleasant. Cordially, Jirka Pavlů, DSPS 


