
Výběrové řízení na vedoucího ÚM – Můj pohled 

Kontext 

Doc. Daniel Turzík skončí po dvou obdobích k 31. 8. 2017 jako vedoucí Ústavu Matematiky FCHI. 

Na jeho místo bylo vypsáno výběrové řízení, které se konalo 30. 6. 2017. Výběrové řízení bylo vedeno 

paní děkankou prof. Marií Urbanovou a komisí ve složení:  

 

Co předcházelo výběrovému řízení 

Asi měsíc před samotným vypsáním výběrového řízení jsem se při letmé diskusi s paní děkankou o 

možnostech mé kandidatury dozvěděla, že v nadcházejícím výběrovém řízení bude hrát nemalou roli 

můj věk, coby kandidáta. Konkrétně slovy „To, víš. Nás staré kozáky už pan rektor nechce jmenovat.“ 

Sdělila mi, že aby se nejednalo o diskriminaci, mezi podmínkami věk uvedený být ale nemůže.  

Dva a půl týdne před samotným vypsáním výběrového řízení 6. 5. 2017 oslovila paní děkanka 2x 

proděkana pro matematiku na MFF UK následujícími e-maily: 

• „Vážený pane docente, 

nemáme štěstí se zachytit po telefonu. Omlouvám se za to, že Vás stále pronásleduji a 

děkuji, že se vždy ozvete zpět. Dostala jsem na Vás kontakt od našeho společného známého 

prof. Baumruka. 

Ráda bych s Vámi hovořila o určitých personálních záležitostech na našem Ústavu 

matematiky (Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHJT Praha). Dovolím si zase dnes 

odpoledne zavolat, dopolednem jsem mimo kancelář.   

S omluvou zdravím, 

Marie Urbanová“ 

 

• „Vážený pane docente, na základě našeho telefonického rozhovoru před chvíli posílám 

připravený text inzerátu k výběrovému řízení k obsazení místa vedoucího Ústavu 

matematiky na Fakultě chemicko-inženýrské VŠCHT Praha. 

Dovolím si ještě poslat konečný text, až bude výběrové řízení vypsáno. 

Ráda poskytnu případným zájemcům bližší informace, 

S pozdravem 

 Marie Urbanová“ 

Předpokládám, že podobné e-maily poslala paní děkanka i na jiné vysoké školy.  

Výběrové řízení bylo vypsáno 23.5.2017. 



Paní děkanka navštívila ÚM, mimo jiné za účelem průzkumu situace na ústavu a kdo z mladých 

kolegů by ústav mohl vést po panu Turzíkovi. Konkrétně navštívila tajemnici dr. Lucii Borskou a 

mluvila také s dr. Dubcovou. Vysvětlila jim, že potřebujeme nového vedoucího a co si o tom myslí. 

Zároveň je ubezpečila, že si ústav na sebe nevydělá, že učíme špatně atd. Bohužel s nikým z vedení 

ústavu toto nekonzultovala. Nebyla jsem přímo u její návštěvy a doufám, že zprávy kolegyň 

interpretuji správně.  

Dále si paní děkanka pozvala, za stejným účelem i kolegu Tomáše Hejdu, který v současné době 

pracuje na juniorském interním grantu na MFF. (Poznámka: při výběrovém řízení mi bylo prof. 

Urbanem vyčteno, že někteří naši kolegové pracují na Matfyzu, že je tedy asi k výuce nepotřebujeme). 

V odpověď na aktivitu paní děkanky, napsal Tomáš paní děkance dopis, kde popsal „dění na ústavu 

matematiky“, přičemž interpretoval závěry setkání nejen mladých kolegů z ústavu, kterého jsem se 

také zúčastnila. Tomáš poslal kopii mně a Lucce, nepřál si ale, aby text písemně nebo mailem koloval 

po celém světě. Protože jsem na dovolené a na další schůzce 10. 7. nebudu, prosím Lucku, aby vám 

text reprodukovala nebo přečetla.  

Vlastní výběrové řízení 

Výběrové řízení zahájila paní děkanka.  

Bohužel jsem nedostala šanci k ucelené prezentaci celé mé koncepce. Hned na začátku mě paní 

děkanka vyzvala k prezentaci části koncepce týkající se rozvoje pedagogické činnosti – ta patří k mým 

prioritám, ale je úzce provázána s celou koncepcí.  

Prezentace brzy přešla spíše do velmi ofenzivní debaty zaměřené na soupis výtek komise směrem 

k našemu ústavu (a nikoli k mým postupům na jejich řešení). 

Hlavní výtky vzhledem k našemu ústavu (klady nemáme žádné):  

• Bc., mgr. práce a výuka 

Doc. Hofmann řekl, že si v SISu otevřel zadané práce, ale že žádné nenašel. Paní děkanka potvrdila, že 

práce tam jsou, ale nemají vyplněné okénko, pro jaké studenty (obor, program) je téma určené. To 

musí být vyplněné po odsouhlasení příslušným garantem programu. Jinak studenti vypsané práce 

neuvidí. Toto technické řešení bylo zřejmě popisováno na kolegiu děkana a bohužel nebylo známé mě 

ani zaměstnancům ÚM. Poděkovala jsem za upozornění a přislíbila, že se postarám o doplnění. 

Reakce byla „Dan to přece musel vědět, vždyť chodil na kolegia“ a dále se s věcí nakládalo jako s mojí 

osobní chybou, stejně jako i v dalších výtkách.  

Hned další výtka následovala od paní děkanky a prof. Urbana. Byla směřována na to, že vypsané práce 

v systému jsou pouze mé a Mirky, žádné pak od mladších kolegů. Musela jsem souhlasit s odkazem na 

moji koncepci, kde se tomuto problému věnuji. Například jsem zmínila možnost vedení bakalářských 

prací na FJFI. Reakce prof. Urban: „A to tam to vedení budou platit? Ne? Ale to to potom budou dělat 

v pracovní době na VŠCHT a to platit nechceme.“ 

Vůbec celková atmosféra byla vysloveně proti spolupráci s kýmkoliv kromě FCHI. Probíraný byl i 

známý případ Jany Němcové. Našla studenta, který by rád pracoval na bakalářské práci pod jejím 

vedením. Díky jejím kontaktům by také mohl vycestovat do Francie. Prof. Urban ale spolupráci 

razantně odmítl, pokud student nepřestoupí na jiný obor. Nezměnil své rozhodnutí ani, když ho Jana 

navštívila a osobně mu vysvětlila, o co v práci jde.  



Pan prof. Urban také konstatoval, že se podíval na materiály k MI, našel je, a bylo tam přesně jen 

definice, věta, věta, důkaz atd. Reagovala jsem znovu snahou vysvětlit část mé koncepce, kde jsem 

nové materiály a přístup k nim zmínila. Poznámka pro naše přednášející: je dobré, když při přednášce 

studentům promítáte nejdůležitější body na plátno, ale není možné tento materiál bez komentáře dát 

studentům na web. Výsledkem je pak zmatení studenta, který toto bere jako základní učební materiál 

(zdá se mu totiž na počet stránek nejschůdnější) a jelikož se chce naučit „pouze to nejdůležitější“, 

studuje tyto materiály a logicky pak dochází k názoru, že tohle se v životě naučit nemůže. 

• Peníze 

A došlo na peníze. Prof. Urban mi vysvětlil, že máme přezaměstnanost. A že si na sebe nevyděláme. 

Doslova se rozčiloval, že „Každý člověk ode mě musel na ústav matematiky přispět 50 000 Kč, to se 

mým lidem nelíbí.“ (moje poznámka: Kolik tedy ti Urbanovi lidé berou?) Připojil se také prof. Přibyl: 

„Jak já mám svým lidem vysvětlit, že každý přispěje na matematiku 2 000 Kč?“ (409 je podstatně 

skromnější než 402). Samozřejmě jsem se ohradila, že nám je výkon hodnocen na základě zcela 

nereálné premisy, že zkoušení jednoho studenta, včetně přípravy testů, psaní a opravování testů a 

ústního zkoušení zabere jednu hodinu. Reakce: Prof. Urban: „A proč to neděláte na počítači?“ 

Vysvětlila jsem mu, že chceme sledovat postup výpočtu, protože naším cílem je naučit studenty 

hlavně myslet, a názorně jim také v postupu ukázat, kde udělali chybu. Mohou také získat i body za 

postup. Paní děkanka ještě doplnila k výpočtu výkonu, že se hodnocení výkonu na FCHI „přiklonilo“ 

k tomu, co chtějí ostatní fakulty. 

• Magisterské programy 

Pan prof. Urban upozornil na fakt, že nemáme žádný magisterský program. „Já sám jsem letos sestavil 

tři nové magisterské programy“ řekl. Řekla jsem, že jsme navrhovali společný program s chemickými 

inženýry a že přímo mně řekl prof. Přibyl, že s „matikou žádný program dělat nebudeme, děláme teď 

společný program s fyzikou“. Prof. Urban navrhl, že bychom si mohli udělat společný program např. 

na učitelství matematika-chemie, že snad ta „chemie už se u nich rozbíhá“. Tento nápad bych určitě 

podpořila, jakožto i další podobné v budoucnu.  

• Granty 

V současné době bohužel nemáme žádné granty. Získali jsme pouze juniorské granty. Prof. Urban 

podotkl: „Nějaký grant na MFF – to se nám ale nepočítá a vrácený juniorský je taky špatně. Já sám 

jsem letos podal 8 grantů“. Nabízela se otázka kam. Prý GAČR, TAČR, MŠ a další ministerstva. Tak 

jsem se zeptala, s kým ty granty pan prof. podává. Prý sám „jako Urban“. Musela jsem uznat, že 

v grantech máme také značné rezervy a ráda je do koncepce zařadím.  

• Docházka a její kontrola 

Na téma docházky vznesl pan prof. Urban otázku, proč ji odmítáme zapisovat. Řekla jsem, že, pokud 

vím, všichni si pípají. Reakce: „Já jsem se tam tuhle díval, a docházka je opravdu špatná. Vždyť se 

tam podívej.“ Upozornila jsem ho, že tato práva nemám. Jsem si skoro jistá, že právo sledovat 

docházku na jednotlivých ústavech má jen paní děkanka a vedoucí daného ústavu. Proto nevím, jak 

k docházce pracovníků ÚM pan prof. Urban získal přístup. Tím diskuse na toto téma skončila.  

• Spolupráce mezi ústavy 

Prof. Urban k našemu semináři, co jsme schopni nabídnout, konstatoval: „Já tam byl, ale v půlce jsem 

odešel. Bylo to na prd. Já potřebuju, abyste se zajímali o moje problémy, ne co všechno nabízíte“. 



Oponovala jsem, že stejně jako prof. Schreiber, mohl přijít na náš seminář a s jeho problémy nás 

seznámit. Také jsem poukázala na moji koncepci, kde se tématu rozvíjení interní spolupráce věnuji.  

Řekl, že na to nemá čas. Také řekl, že oslovil Dana, co by potřeboval. Cituji „Dan mi poslal Axmana, 

ten na to kouknul a řekl, že tyhle problémy umí řešit kolegyně, ale ta je teď na dovolené. To mi není 

k ničemu.“  

Prof. Urban to vzal jako další důkaz naší neschopnosti. Připojil se prof. Přibyl. Řekl, jaká byla 

bezvadná spolupráce Kubíčka s Markem, ale teď „Já napíšu článek a mám v něm matematickou botu, 

kdo mi ji opraví?“ Zeptala jsem se, jak se dozvím, že mu vyšel takový článek. Řekl doslova „Přece 

musím sledovat články, které vyšly v mém oboru.“ Samozřejmě jsem řekla, že chemické inženýrství 

není můj obor, ale jsme všichni připraveni mu na jeho žádost kdykoli pomoci. Nicméně bylo z toho 

zřejmé, jak by si tu „spolupráci“ prof. Přibyl představoval. Moje představa koncepčního řešení je 

nezajímala.  

Po výběrovém řízení 

Nakonec mi paní děkanka sdělila, že rozhodnutí musí podepsat pan rektor a že ho dostanu poštou do 

14ti dnů. Rozhodnutí jsem ale obdržela ještě týž den: 

  

Byla jsem si pro závěr u ing. Lukešové. Zjistila jsem, že mám v materiálech, které mi předala, jen 

dokument podepsaný ing. Lukešovou. Zeptala jsem se, proč tam není rozhodnutí pana rektora, a 

dozvěděla jsem se, že to je na internetu. Nelíbí se mi to, protože jsem se přihlásila do výběrového 

řízení vypsaného panem rektorem a čekala bych, že jeho rozhodnutí dostanu s jeho podpisem. 

Potkala jsem pak paní děkanku. Už musela vědět, co komise doporučila, ale řekla mi: „Já jsem ti 

říkala, že vedoucího pan rektor nepodepíše“. Taky mi sdělila, že hned v září vypíše nové výběrové 

řízení na vedoucího ÚM. Jak sami můžete vidět v zápisu výběrového řízení, pan rektor napsal jediné 

slovo: „Souhlasím“. Rozhodnutí tedy bylo navrženo výše uvedenou komisí, pan rektor s ní pouze 

souhlasil. 

Celý zápis výběrového řízení je na adrese 

https://www.vscht.cz/files/uzel/37541/0003~~MzbQM9MzMjA0VwhLTckvTT68VuHwruKSxLJSBR

NDYwA.pdf?redirected  

Závěrem  

Výběrové řízení připomínalo spíše přestupkovou komisi, kde mi byly vytýkány věci, které jsem 

nemohla ovlivnit. Nebyl zde žádný prostor k diskusi o možnostech koncepčních řešení ať komisí 

předkládaných, nebo i mnou uvažovaných slabých míst.  

https://www.vscht.cz/files/uzel/37541/0003~~MzbQM9MzMjA0VwhLTckvTT68VuHwruKSxLJSBRNDYwA.pdf?redirected
https://www.vscht.cz/files/uzel/37541/0003~~MzbQM9MzMjA0VwhLTckvTT68VuHwruKSxLJSBRNDYwA.pdf?redirected

