
doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský Ph.D.

Katedra fyziky materiálů

josef.strasky@gmail.com

• docent na Katedře fyziky materiálů, MFF UK
• vyučující fyzikálních a matematických předmětů na MFF UK, PřF UK a Institutu ekonomických studií FSV UK
• školitel čtyř doktorských studentů, hlavní řešitel dvou grantů GAČR
• člen Akademického senátu MFF UK („malého“ senátu)
• člen Ekonomické komise Akademického senátu Univerzity Karlovy („velkého“ senátu)
• člen Komise pro vědu Akademického senátu Univerzity Karlovy („velkého“ senátu)
• zástupce Univerzity Karlovy v Radě vysokých škol (z tohoto titulu se pravidelně účastním zasedání AS UK)

Studenti a Zaměstnanci: Honza Hrabovský

Univerzita jsou především studenti. Vždy jsem se snažil o spolupráci studentů a
zaměstnanců ve fakultním senátu. Potřebujeme dobrou spolupráci mezi studentskou a
zaměstnaneckou komorou i v senátu univerzitním. S Honzou Hrabovským se znám
dlouho a chtěl bych ho při volbě do studentské komory AS UK podpořit.

Společně se zaměříme na následující body

Zachování výkonové složky při přerozdělování peněz na univerzitě.
• Kritéria hodnocení vzdělávání a vědy nejsou a nemohou být optimální či zcela spravedlivá.
• V zájmu MFF i celé Univerzity je zachování výkonového hodnocení
• Je nutné odmítnout snahy o financování pracovních pozic: „financování na hlavu“

Zlepšení úrovně ubytování a stravování
• Zasadíme se o důstojné univerzitní ubytování a stravování studentů a také zaměstnanců
• Podporujeme aktuální snahu vedení UK o získání externích zdrojů pro významnou rekonstrukci

kolejí (ačkoli je tato snaha podkopávána některými současnými členy AS UK)
• Budeme prosazovat zvýšení státního příspěvku na stravování studentů na úroveň příspěvku na

stravenky pro zaměstnance (nyní stravenkový paušál). Případně o dorovnání příspěvku z
univerzitních zdrojů. Je to jediné dlouhodobé východisko pro ekonomickou soběstačnost menz UK.

Efektivní přenos informací
• Informace všeho druhu protékají univerzitou různými cestami. Zajistíme přenos informací mezi

univerzitním senátem, vedením univerzity a fakultním senátem a vedením fakulty.
• Zasadím se o přenos informací a novinek z Rady vysokých škol

Dále chci řešit

Propagace MFF v rámci univerzity
• Univerzita vynakládá na svoji propagaci nemalé prostředky. Zasadíme se o to, aby v rámci

propagace byl vidět Matfyz. Výsledky vědecké práce je nutné prezentovat i před laickou veřejností.

kandidát do ZKAS UK

Hodnocení vědy
• V roce 2024 proběhne další kolo hodnocení vědy na UK (tzv. Krištoufkovo hodnocení), podporuji

pana prorektora v této aktivitě (nejen proto, že jsme spolužáci z Institutu ekonomických studií)
• Zasadím se, aby byl hodnocen výkon, aby se hodnocení zaměřilo na excelenci, aby hodnocení

nerezignovalo na bibliometrii
• Zejména se zasadím, aby hodnocení bylo využitelné a využité pro rozdělování financí na UK

Přerozdělování financí na UK
• Další solidární přerozdělování peněz tzv. chudým fakultám (formou úpravy principů, předzávorek či

fondů) je akceptovatelné pouze při vyhodnocení efektivity fungování těchto fakult

Kampus Albertov
• Zasadím se výstavbu, vybavení a plné fungování Biocentra Kampusu Albertov


