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Milí spolužáci, 

tento akademický rok byl pro SKAS a celkově pro fakultu 

bouřlivý. Zažili jsme diskuze kolem reforem VŠ, Týden neklidu, 

volili jsme nové vedení. Odnáším si z něj hodně zkušeností, a 

také lepší představu o tom, co a jak by měl studentský senátor 

dělat. Rád bych získané zkušenosti zúročil v příštím volebním 

období. Paleta aktivit studentského senátora je velmi pestrá, tak 

alespoň několik myšlenek… 

Konstruktivní spolupráce s vedením 

Vkládám velké naděje do nového děkana, vítám změny, které avizoval, i jeho vstřícný postoj k problémům 

studentů. Chci být spolehlivým a konstruktivním partnerem novému vedení, prohlubovat aktivní 

spolupráci s proděkany a s garanty. Nesouhlasím s některými kroky vzešlými v tomto roce od některých 

členů SKASu. Nelíbí se mi, když je post studentského senátora obsazován lidmi aktivními v různých 

obskurních politických stranách, k propagaci jejich idejí, odmítám salónní revolucionářství. Několik 

hloupých výroků na půdě senátu může ublížit SKASu v očích vedení a potopit úsilí ostatních. Chci SKAS, 

který bude brán vážně, jen jako solidní partneři k diskuzi můžeme něčeho dosáhnout a nebýt v akademickém 

senátu do počtu. 

Náročná, ale přívětivá škola 

Matfyz by měl nadále preferovat kvalitu studentů nad kvantitou. Není třeba, aby každý udělal všechny 

zkoušky z analýzy napoprvé. Ale studenti bez reálné naděje na zdárné ukončení studia, bez zájmu o 

studovaný obor na matfyzu být nemají. Je třeba chránit značku "matfyzu" jako školy produkující kvalitní 

absolventy, tak aby v budoucnu otevřela i Vám dveře ke kariérním příležitostem. Znovuzavedení přijímacích 

zkoušek na M a I bylo rozhodně krokem správným směrem. Chci podporovat nového děkana na této cestě. 

Vstřícné, srozumitelné a stabilní studijní předpisy 

V příštím roce nás čeká hodně změn, zejména v souvislosti s novou akreditací programu. Budu 

spolupracovat s garantem při hledání cest, jak co nejvíce ztlumit dopady těchto změn na studenty. Stabilita 

studijních předpisů je důležitým cílem SKASu. Rád bych zachoval relativní svobodu při volbě předmětů a 

rozvrhu, která je důležitou ingrediencí studia na matfyzu. 

Propagace fakulty 

Naší fakultě hrozí výrazný úbytek studentů a s ním spojené finanční problémy. Letos vzniklo nekolik 

skvělých aktivit směřovaných ke zlepšení propagace (web Studuj matfyz, grantová soutěž Propaguj matfyz, 

funkce „slečny pro web“ a FB stránky). Žádná z těchto aktivit ale nevychází od OVVP. Webová prezentace 

naší školy je nadále v ostudném stavu.  Propagaci fakulty chybí vize a organizační zastřešení. Chci pomáhat 

novému vedení ve snaze tuto situaci zlepšit. 

Granty na studentské projekty 

Budu prosazovat zavedení grantové soutěže, pomocí které by se transparentně rozdělovaly peníze, které 

fakulta dává na podporu různých studentských projektů (Beánie, ples, Sebranka...). Chci, aby každý z nás 

mohl přijít s nápadem na uspořádání zajímavé akce, zlepšení prostředí na matfyzu nebo zpříjemnění 

studentského života. 


