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Působím na Fyzikálním ústavu UK již třináctým rokem v 
laboratoři magnetooptiky. Za tu dobu jsem měl tu čest participovat 
jak na výuce či řešení a vedení vědeckých projektů, tak i na vedení 
našeho pracoviště. Poznal jsem, že na naší fakultě působí špičkoví 
odborníci v daných oborech, mnohdy se světovým renomé. 
Maximální podpora jejich práce je proto naprosto klíčová pro 
budoucí úspěchy fakulty jako celku. Svoje léty nabyté zkušenosti 
bych nyní rád zúročil v akademickém senátu pro podporu dialogu a 
nastavení vnitřních procesů na fakultě tak, aby byla 100% využita 
kapacita administrativních pracovišť a minimalizována 
administrativní zátěž akademických pracovníků.  Jsem hluboce 
přesvědčen, že naše fakulta patří ke špičce v České republice a při 

optimalizaci pracovních podmínek všech pracovníků má veliký potenciál se dále 
rozvíjet i na poli evropského vědeckého prostoru.    

Hlavní body kterým bych se rád věnoval v akademickém senátu 

1) Zřízení funkce koordinátora komunikace mezi administrativními 
pracovišti a akademickými pracovníky pro sběr podnětů k 
vylepšení administrativních postupů na fakultě. 

2) Maximální zjednodušení administrativních postupů pro běžnou 
agendu pracovišť. 

3) Systematická podpora mladých nastupujících akademických 
pracovníků za účelem jejich maximálního rozvoje, a tím i rozvoje 
fakulty. 

4) Zřízení portálu zaměstnance s přehledně roztříděnými 
informacemi, pravidelně aktualizovanými. 

5) Podpora správy budov pro efektivní využití prostorových kapacit 
fakulty. 

6) Minimalizace administrativní zátěže akademických pracovníku při 
řešení grantových projektů.  

7) Podpora zodpovědného rozpočtu fakulty.
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