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Za  léta  strávená  na  Matfyzu  jsem  stihl  posbírat  spoustu
zkušeností s prací v týmu i jeho řízení. Především již sedmý rok
organizuji  korespondenční  seminář  M&M  pro  nadané
středoškoláky  a  pátým  rokem  zasedám  v  Kolejní  radě  17.
listopadu (4 roky jako její předseda). Jsem přesvědčen o tom, že
SKAS  MFF  UK  by  měl  být  sehraný  tým,  který  bude  pokud
možno  jednomyslně  prosazovat  zájmy  studentů  i  fakulty  jako
celku.

O co se chci zasadit
Nový web SKASu – starý web SKASu byl v tak zbědovaném stavu (nebylo na něm např. ani

možno najít seznam členů), že se jej naši zástupci rozhodli na počátku roku 2015 znepřístupnit a
prezentovat se pouze na webových stránkách fakulty. Tento web je ovšem velmi strohý, obsahuje v
podstatě jen seznam členů a zápisy ze zasedání. Chci se zasadit o to,  aby SKAS na svém webu
prezentoval užitečné informace o studiu, které jsou jinak těžko k sehnání.

Rozložení  státnic  pro všechny  – rozdělení  obou částí  státnic  (tj.  státní  závěrečné  zkoušky  a
obhajoby bakalářské, nebo diplomové práce) je zatím možné pouze v informatické sekci. Myslím si, že
možnost rozložení státnic (především ve variantě SZZ v červnu, obhajoba v září) pomůže vyššímu
procentu studentů dokončit studium ve standardní době a zamezí zbytečnému protahování. Proto se
chci zasadit o možnost rozložení státnic i pro ostatní sekce.

Podpora studentské propagace MFF – aktivně se zapojuji do propagace naší fakulty, jak skrze
organizaci  korespondenčního  semináře,  tak  spoluorganizací  Dne  otevřených  dveří  a  dalších
propagačních akcích. Jsem také členem Propagační komise MFF UK. Studentská propagace má na
MFF UK silnou tradici a proto mne znepokojuje neustálé snižování prostředků a zvyšování byrokracie
pro studenty,  kteří  věnují  svůj  volný čas propagaci  fakulty.  Chci  se  zasadit  o  podporu studentské
propagace a efektivnější rozdělování peněz korespondenčním seminářům a dalším propagačním akcím
(to  nutně  nemusí  znamenat  dávat  peněz  více  –  spíše  jich  dávat  stejné  množství  a  lépe  s  nimi
hospodařit).

Zachování starého loga MFF – fakulta si nechala před časem vypracovat nové logo, které hodlá
používat na propagačních předmětech, letácích a dalších místech, mimo slavnostních příležitostí. Na
diplomech  a  oficiálních  dokumentech  hodlá  dál  používat  staré  logo,  v  podobě  pamětní  medaile.
Používání dvou různých log působí roztříštěně a může jen stěží vybudovat značku, ve kterou doufá
Oddělení mediální komunikace. Jsem přesvědčen o tom, že naše fakulta by měla mít pouze jedno logo
a to logo staré – jeho komplexnost a z něj dýchající historie dobře odpovídá tomu, jaký Matfyz je a
tomu, jak by se měl, dle mého názoru, prezentovat navenek. Chci se proto zasadit o odmítnutí nového
loga  a  pokračování  v používání  starého  loga  na  všech  propagačních  materiálech  fakulty,  které  to
umožňují.

Děkuji za Váš hlas.


