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Jsem studentem čtvrtého ročníku informatiky na
MFF UK, na Matfyze plánuji ještě pár let zůstat a za-
jímám se o dění na fakultě. Podílím se již několik let
na vedení KSP – Korespondenčního semináře z pro-
gramování – který na Matfyz přivádí nadané stře-
doškoláky a slouží tak propagaci fakulty.

Jsem Matfyzák jako každý jiný: občas si rád zas-
portuji, občas si rád zaprogramuji, rád se vydám na
dlouhý výlet pěšky nebo na kole, nebo si rád s někým
o nějakém tématu popovídám a třeba poradím.

Díky KSP mám již nemalé zkušenosti s propa-
gací fakulty i s prací v menším týmu a rád bych své
zkušenosti zužitkoval i v rámci SKASu. Věřím, že
SKAS může napomoci hladšímu běhu fakulty jako
celku a fungovat jako styèné místo mezi studenty
a vedením fakulty. Měl by napomoci informovanosti studentù a jejich podílení se na
dùle¾itých rozhodnutích ovlivňujících celou fakultu.

Hlavní cíle:
• Informování o dìní na fakultì: Rád bych, aby důležité informace měly reálnou šanci
dostat se do obecného povědomí celé fakulty. Věřím, že jedním z důležitých úkolů
SKASu by mělo být poskytovat snadnou cestu k informacím těm, kteří se o ně zajímají.

Rád bych proto oživil původní web SKASu a poskytoval na něm přehled důležitých
informací a novinek, stejně tak na stránkách SKASu na sociálních sítích.

• Zvý¹it zapojení studentù do fungování fakulty: K důležitým věcem by měli mít
možnost vyjádřit se i studenti. A vedení fakulty by k jejich názorům mělo přihlížet.

Možná jste si v posledních dnech všimli iniciativy okolo nového propagaèního loga
http://novelogom�.cz/, za kterou stojím. To je přesně věc, ke které by se podle mě
měla mít možnost vyjádřit celá akademická obec. Ale protože se fakulta neměla k tomu
posbírat názory na logo sama, rozhodl jsem se to udělat já a výsledky jí předat.

• Podpora propagace fakulty: Matfyz se musí propagovat. Rád bych podporoval tu
propagaci, které dlouhodobě funguje nejlépe, a to propagaci vedenou pøevá¾nì stu-
denty. Ti jsou případným zájemcům o studium nejblíže a nejlépe jim tam mohou
ukázat, jak vypadá studium na Matfyzu. Hlavně díky korespondenèním semináøùm
získává Matfyz dlouhodobě jedny z těch nejlepších studentů a proto bych je rád v rámci
propagace podporoval i nadále.

Dìkuji za vá¹ hlas. Pokud mě chcete kontaktovat, můžete využít:
setnicka@seznam.cz — https://www.facebook.com/setnicka
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