
Kolegyně a kolegové, 

 

v uplynulých třech letech jsem vás reprezentoval ve fakultním i univerzitním akademickém 

senátu. V nadcházejících volbách kandiduji znovu, proto chci stručně shrnout, čím jsem se 

v obou senátech zabýval, a požádat vás znovu o důvěru.  

V obou senátech jsem se snažil o to, aby vícenáklady, spojené s přestavbou nové budovy 

FHS, co nejméně dopadaly na další rozvoj fakulty, včetně našich platů. V univerzitním senátu, 

resp. jeho ekonomické komisi usilujeme o to, aby část těchto nákladů převzala ze svých 

zdrojů univerzita, o jejíž majetek ve finále jde. Malá a mladá fakulta jako ta naše by neměla 

být penalizována za to, že historicky svou budovu neměla.  

Jako členovi a v posledním roce jako předsedovi fakultního senátu mi šlo o to, aby zde byly 

vedením překládány a projednávány i ty záležitosti, které senát sice formálně neschvaluje, 

které se ale týkají všech zaměstnanců (standardy pracovních úvazků, mzdy, pracovní 

podmínky). 

Na půdě univerzitního senátu jsem kriticky vystoupil jak v případu Home Creditu, tak 

v případě plagiátorství v kolegiu rektora, v nichž podle mě vedení univerzity nepostupovalo 

správně. V poslední době se věnuji a v případě zvolení bych se – za nového vedení UK – chtěl 

i nadále věnovat spravedlivému rozdělování veřejných prostředků mezi fakulty UK. 

Akademická práce má stejnou hodnotu na jakékoliv fakultě a rozdíly v jejím oceňování, 

zejména měly-li by být založeny na univerzitním přerozdělování prostředků, jsou pro mě 

obtížně obhajitelné. Nesouhlasil jsem proto se široce rozkročenými platovými tarify, které 

rozdílné odměňování na fakultách umožňují a jsou na vysokých školách v ČR výjimkou, o 

zahraničí ani nemluvě. 

Více se o mém působení v obou senátech můžete dozvědět ve veřejně dostupných zápisech 

z jejich jednání. 

V tomto duchu bych v senátu AS FHS UK a AS UK chtěl pracovat i nadále, a prosím vás proto, 

kolegové a kolegyně, o důvěru. 

 

Pavel Himl 

 


