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Jmenuji se Vilém Novotný a působím na 

Katedře veřejné a sociální politiky ISS 

UK FSV jako odborný asistent, 

výzkumný pracovník a garant programu 

Politologie a veřejná politika. 

V současnosti sloužím akademické obci 

FSV jako člen předsednictva 

akademického senátu AS FSV a 

místopředseda jeho legislativní komise. 

Z této pozice mohu dobře pozorovat 

změny na univerzitě, které nejsou vždy 

k lepšímu, a jejich dopad na fakultu i 

práci jejích řadových pracovníků a 

zaměstnanců. V tomto ohledu mi je 

zřejmé, že akademický senát univerzity 

hraje důležitou roli a že za současné situace  výrazných organizačních změn a projektu Jinonice 

potřebuje akademická obec fakulty výraznější propojení s tímto vrcholným tělesem univerzity. Rád 

bych viděl, že fakultní zástupci akademických pracovníků v univerzitním senátu aktivně zastupují 

řadové akademické a vědecké pracovníky, lektory i zaměstnance fakulty a že se snaží řešit jejich 

problémy s chodem univerzity. Proto bych se při své práci v senátu rád soustředil na následující: 

Zahlcování vzrůstající administrativou. V současné době výrazně vzrůstá administrativní zatížení 

všech pracovníků a zůstává stále méně času na to podstatné - práci pro výuku a výzkum. Je lety 

vyzkoušenou dobrou praxí, že pro své správné fungování potřebují akademičtí pracovníci vhodné 

podmínky, které žádné pokusy o přetvoření na firmu či úřad nepřinesou. Zvyšování administrativní 

zátěže je možné se bránit propojováním již existujících informací, promýšlením dopadů a realizace 

plánových opatření, zapojování těch, kterých se to týká, do jejich přípravy  atd. 

Pojetí univerzity. Univerzita je svými principy a organizací důležitou demokratickou složkou nejen 

české společnosti. Participace a diskuze jsou klíčovými hodnotami v jejím fungování a je potřebné je 

razantně bránit právě dnes, kdy si připomínáme sto let od založení republiky. Univerzitu dělá 

univerzitou zapojování všech členů akademické obce do dění, svobodné prostředí umožňující vyjádřit 

vlastní názor a respekt jak k názoru ostatních, tak demokratickým principům. V tomto má univerzita 

jasnou společenskou odpovědnost a roli kritické platformy.  

Využívání odborných poznatků. Problémy, kterým čelí univerzita, nejsou často nové a existuje 

silná odborná komunita, která se problematice chodu univerzit a vysokoškolské politice věnuje. Naše 

fakulta disponuje řadou odborníků a kontaktů (MŠMT, CSVŠ atd.) v této oblasti a já bych rád 

využíval jejich poznatků k řešení univerzitních problémů. Není potřebné “objevovat Ameriku” v 

praxi, když již existují odborné poznatky, které umožňují porozumět problémům i jejich řešením. 

Informační propojování univerzitního senátu a akademické obce fakulty. V současnosti možná 

dobře funguje propojení mezi univerzitním senátem a vedením fakulty. Ale řadoví pracovníci a 

zaměstnanci dobře informování nejsou, i když rozhodnutí z univerzity výrazně ovlivňují jejich práci 

a pracovní život. To je možné změnit užší spoluprací s akademickým senátem fakulty, využíváním 

informačních kanálů fakulty i aktivnějším přístupem k akademické obci. 

Jinonický projekt. Současný projekt Jinonice představuje ohromné riziko pro fakultu. Svým 

rozsahem se jedná více o univerzitní než fakultní projekt a univerzita se nemůže zříci své 

zodpovědnosti již jen z toho důvodu, že se jedná a bude jednat o její majetek. Proto je v univerzitním 

senátu potřebné mít jasný hlas, že tento závazek nebude opominut. 

Přijďte volit od středy 28. do pátku 30. listopadu 2018! 


