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• 3. ročník PhD studia na Katedře algebry

• člen SKASu od října 2011

Milí spolužáci,

do Studentské komory Akademického senátu letos kandiduji 
již potřetí. V předchozích obdobích jsem získal zkušenosti a 
také lepší představu o tom, co a jak by měl studentský senátor 
dělat. Rád bych získané zkušenosti zúročil v příštím volebním 
období.  V  zimním  semestru  pravděpodobně  odjedu  na 
zahraniční  cestu,  v  takovém případě  zvážím předání  svého 
mandátu po dobu, kdy budu pryč, a v práci pro senát budu 
pokračovat pouze emailem. Mládí vpřed!

Disclaimer: Objevují se návrhy zvýšit zastoupení studentů v 
AS  ze  třetiny  na  polovinu.  V posledních  dvou  volebních 
obdobích jsem dospěl k názoru, že taková změna by nebyla v zájmu fakulty ani nás, studentů, a nevidím 
pro ni důvod. Považuji za férové upozornit Vás, že nepodporuji zvýšení počtu studentských senátorů. 

Paleta aktivit studentského senátora je velmi pestrá. Důležitou částí je řešení podnětů od Vás, studentů,  a  
také nečekaně nastalých situací. Zde je alespoň několik tezí, se kterými do toho jdu…

Konstruktivní spolupráce s vedením

Vítám změny, které přináší nový děkan a jeho tým, včetně vstřícnějšího postoje k problémům studentů. V 
tomto akademickém roce se fakulta stala o trochu příjemnějším místem ke studiu. Chci být spolehlivým a 
konstruktivním partnerem novému vedení, prohlubovat aktivní spolupráci s proděkany a s garanty. 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. Důležitým cílem SKASu 
je také stabilita a vstřícnost studijních předpisů. 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. Jednou z příčin dnešního 
stavu byla, dle mého názoru, až donedávna velmi špatná propagace fakulty navenek. Důležitým a příliš  
dlouho  odkládaným krokem byl  facelift  webových  stránek  fakulty,  na  jehož  přípravě  jsem se  svými 
skromnými  schopnostmi  podílel.  (Doufám,  že  se  Vám  líbí!)  Máme  nového  proděkana  pro  PR  s 
propracovanou vizí propagace matfyzu. Chci být u toho a pomáhat ji realizovat! S tím souvisí také příprava 
studia v angličtině, které, pokud se podaří rozjet, bude velkým krokem kupředu.

Granty na studentské projekty

Budu prosazovat zavedení grantové soutěže (po vzoru výzvy PROGMA), pomocí které by se transparentně 
rozdělovaly peníze, které fakulta dává na podporu různých studentských projektů. Chci, aby každý z nás  
mohl  přijít  s  nápadem na  uspořádání  zajímavé  akce,  zlepšení  prostředí  na  matfyzu  nebo zpříjemnění 
studentského života. Sami víme nejlépe, co chceme!
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