
JAN HRABOVSKÝ
doktorand

Kvantová optika a optoelektronika
hrabovj@karlov.mff.cuni.cz

Chceš se na něco zeptat nebo zjistit víc o jednotlivých bodech? 

Ahoj, jsem Honza a dělám doktorát. Věnuji se hlavně experimentální fyzice, konkrétně fyzice a chemii pevných
látek. Studentským senátorem na fakultě jsem byl už dříve, kde jsem řešil třeba problémy kolem praktik a výuky
angličtiny. Od ukončení svého mandátu se dlouhodobě věnuji přednáškám ohledně GAUKu a práci v komisi pro
studentské fakultní granty. Pro lepší informování studentů o projektech a sdílení materiálů jsem vytvořil stránku
portalfyzika.cz a obecně se snažím studenty motivovat do vlastní práce. Mimo školu se hodně věnuju
popularizaci vědy, spolkům a aktivitám ve veřejném prostoru. Mohu zmínit například platformu
sousedskápomoc.cz nebo SOČku. Více informací o mně a dalších bodech programu najdete pod odkazem.

Studenti a Zaměstnanci: Pepa Stráský

www.janhrabovsky.cz/volbyASUK

Velký senát není jenom o studentských problémech a potřebujeme tak mít dobrou
spolupráci mezi studenty a zaměstnanci. S Pepou Stráským se znám dlouho a chtěl bych
ho při volbě do senátu podpořit.

Společně se zaměříme na následující body

Zachování výkonové složky při přerozdělování peněz na univerzitě.
• Kritéria hodnocení vzdělávání a vědy nejsou a nemohou být optimální či zcela spravedlivá.
• V zájmu MFF i celé Univerzity je zachování výkonového hodnocení
• Je nutné odmítnout snahy o financování pracovních pozic „financování na hlavu“

Zlepšení úrovně ubytování a stravování
• Zasadíme se o důstojné univerzitní ubytování a stravování studentů a také zaměstnanců
• Podporujeme aktuální snahu vedení UK o získání externích zdrojů pro významnou rekonstrukci kolejí

(ačkoli je tato snaha podkopávána některými současnými členy AS UK)
• Budeme prosazovat zvýšení státního příspěvku na stravování studentů na úroveň příspěvku na

stravenky pro zaměstnance (nyní stravenkový paušál). Případně o dorovnání příspěvku z univerzitních
zdrojů. Je to jediné dlouhodobé východisko pro ekonomickou soběstačnost menz UK.

Dále chci řešit

Propagace MFF v rámci univerzity
• Univerzita vynakládá na svoji propagaci nemalé prostředky. Zasadíme se o to, aby v rámci

propagace byl vidět Matfyz. Výsledky vědecké práce je nutné prezentovat i před laickou veřejností.

Možnosti startovacího bydlení pro doktorandy
Řada doktorandů dnes stále bydlí na kolejích. Městské části mají k dispozici řadu volných
bytů, jejichž využitím by se nejen zvýšila životní úroveň doktorandů (třeba v rámci sdíleného
bydlení), ale i uvolnila místa na kolejích pro mladší studenty.

Spolky, Hybernská a co dál?
Pojďme se bavit o větší podpoře studentských spolků napříč univerzitou. Máme k dispozici
kampus Hybernská, který by měl být první vlaštovkou při budování dalších podobných míst.

Podpora dobrých nápadů
Investujte svůj čas a zažádej o podporu univerzity. Chtěl bych rozjet nový systém podpory
studentských projektů, které budou mít za cíl zlepšit a obohatit život kolem nás. Přislíbenou
podporu na první rok už máme. Více na webu.

Efektivní přenos informací
• Informace všeho druhu protékají univerzitou různými cestami. Zajistíme přenos informací mezi

univerzitním senátem, vedením univerzity a fakultním senátem a vedením fakulty


