
Petr Jüptner: proč se zase cpe do 

Akademického senátu Univerzity Karlovy? 
Petře, v Akademickém senátu UK už jsi dlouho, 
že si nedáš pokoj? 
 

Máš pravdu! A hodně jsem o své kandidatuře  
přemýšlel. Pro rozvoj a úspěch naší fakulty je 
důležité, abychom se na rozhodování univerzity 
podíleli. Je to podobné jako s naším vztahem 
k Evropské unii. Kdysi mě o kandidaturu požádal 
bývalý děkan Jakub Končelík, a nyní bych chtěl 
pomoci Tomáši Karáskovi. Úspěch jinonického 
projektu a financování společenskovědních 
oborů, to vše závisí do značné míry na univerzitě, 
stejně jako ten hrozný SIS, se kterým jsme už 
všichni ztratili trpělivost. A nakonec jsem i jediný 
ze stávajících senátorů, který kandiduje – i to 
hrálo v mém rozhodování roli. 

 

 

Proč by se měli zaměstnanci prokousat systémem elektronických voleb a dát ti hlas? 
Pomůže jim to vůbec nějak? 
 

To doufám (smích). Jako ředitel jednoho z institutů mám přehled o dopadech, která mají 
univerzitní opatření na běžný život fakult, jejich byrokracii a finanční zdroje. Ta moje mise je 
vlastně podobná jako na institutu – chci, abychom žili v nebyrokratickém prostředí, a abychom 
dokázali na fakultě naše přední odborníky zaplatit. Je to přízemní, ale bez peněz se kvalitní 
studijní obory ani věda dělat nedají. Momentálně čelíme zejména tlaku některých lékařských 
fakult, aby například mobilita hrála v rozdělování financí na univerzitě menší roli. To jde proti 
našim životním zájmům. 
 

Pokud budeš zvolen, co bude tvojí prioritou? 
 

Chci tlačit na nové vedení univerzity, aby se drželo toho, o čem jsme před volbami s oběma 
kandidáty jednali. Za prvé, SIS musí být jasná priorita. Za druhé, společenské vědy se nesmí 
dostat na vedlejší kolej a nesmí dojít k jejich podfinancování. A za třetí, je potřeba reformovat 
některé odbory rektorátu, selhání u SIS nebo hodnocení vědy je i o administrativní kapacitě 
RUK či ÚVT a celkově o systému řízení. Jako senátor to nezařídím, ale mohu to hlídat a tlačit.  
 

Čeho si za dobu svého působení v AS UK nejvíce ceníš? 
 

Mám silný názor na univerzitu jako celek a rád se zapojuji do diskusí o univerzitě, ale nejvíce 
hmatatelný je příspěvek z fondu Mikuláš ve výši 30 mil. CZK, který FSV po několikaměsíčním 
boji získala od univerzity na jinonický kampus. Mnoho lidem na fakultě se díky tomu ulevilo a 
instituty se díky tomu nemusí bát o svoje peníze a finanční stabilitu.  

 

Rozhovor vedla Matylda 
 


