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Vážení kolegové, vážené kolegyně, 

kandiduji podruhé do Akademického senátu UK, potřetí do Akademického senátu MFF UK a zároveň 

mám za sebou dva roky působení coby externí člen ekonomické komise Rady vysokých škol. Vstupuji do 

voleb proto, že nás mimo jiné čeká období, kdy se budou měnit vnější podmínky pro fungování naší 

fakulty. Myslím si, že Matfyz funguje převážně dobře (samozřejmě, tu a tam jde věci dále zlepšovat) a 

nyní bude třeba usilovat o to, aby nám nové podmínky umožnily dobře fungovat i nadále (či aby nám 

přinejmenším život příliš neztížily). Brzy nás pravděpodobně čeká: 

 Nastartování institucionálních akreditací.  

 Změna způsobu financování výuky.  

 Snahy o změnu způsobu hodnocení VaV („kafemlejnek“) a tedy i způsobu, jakým 

univerzity/fakulty budou dostávat prostředky „za vědu“ (tzn. Prvouk, nově Progres). 

 Doladění (a zavedení do praxe) univerzitních a fakultních předpisů souvisejících s novelou Zákona 

o vysokých školách (předpisy se právě touto dobou projednávají na univerzitní úrovni). 

 Postavení kampusu Albertov a pavilonu Troja.  

 Tlak shora na kontrolu kvality všeho možného. 

 Změna způsobu nákupů, zavádění centralizovaných výběrových řízení. 

 Volba nového (anebo staronového) rektora. 

Pokud budu zvolen, rád bych se věnoval zejména ekonomickým otázkám, otázkám souvisejícím 

s hodnocením vědy a výzkumu a problematice propagace fakulty (univerzity) a popularizace vědy. 

Hodlám ale mít na zřeteli i otázky týkající se výuky. Obecně budu především usilovat o to, aby se při 

aplikaci změn a vymýšlení novinek v co největší míře používal zdravý rozum. Budu vycházet z toho, že 

jsme fakulta, kde je velký důraz kladen na výzkum, že máme převážně malé, finančně náročné studijní 

obory a že se zaměřujeme na kvalitu, nikoli na kvantitu.  

Kandiduji proto, že se domnívám, že vnější podmínky je možno do jisté míry ovlivnit. Je to těžké, určitě to 

nejde vždy, ale mohu slíbit, že se budu snažit. Záměrně kandiduji do obou senátů, neboť to považuji za 

nejefektivnější způsob, jak se dozvídat o tom, co se kolem děje, a jak se na dění snažit působit. AS MFF 

vnímám jako místo, kde lze diskutovat o tom, co na naší fakultě chceme a co ne. AS UK je místem, kde se 

lze pokusit ovlivňovat nápady, které vznikají na úrovni rektorátu, případně prosazovat nápady naše. 

Ekonomická komise RVŠ (jejímž členem bych rád zůstal i nadále, pokud budu zvolen) je pro změnu 

platforma, kde lze (z hlediska financování VŠ) hrát protiváhu těm vysokým školám, které mají jiné priority 

než my; například proto, že pro ně není klíčová vědecká práce.  

 



Pár slov o mně: 

 Působím od r. 2007 jako odborný asistent na Katedře softwaru a výuky informatiky (I sekce). 

 Věnuji se výzkumu a výuce v oblasti počítačových her, výpočetních neurověd a pedagogiky. 

 Spolu s dalšími kolegy jsem získal několik cen za výukovou počítačovou simulaci Československo 

38-89 (mj. GALA Serious Games Awards 2015, Games Learning Society Showcase 2015, Cena 

děkana MFF UK za propagaci za rok 2015). 

 Jsem/byl jsem hlavním řešitelem dvou GAČR projektů (2011 – 2014; 2015 – 2017). 

 Dlouhodobě se věnuji popularizaci vědy a propagaci fakulty (jsem např. jeden z organizátorů 

Jednoho dne s informatikou a matematikou). 

 V AS UK jsem členem ekonomické, studijní a ediční (tzn. „propagační“) komise. 


