
Honza Musílek
Studuji 2. ročník doktorského studia na KAM (obor Diskrétní 
modely a algoritmy). Jsem senátorem „velkého“ univerzitního 
senátu a také dosavadní člen SKASu. Navíc působím v Kolejní 
radě 17. listopadu.

Dlouhá  léta  jsem  organizoval  mezioborový  korespondenční 
semináře M&M pro středoškoláky. Mezi mé záliby patří párová 
akrobacie, geocaching, lezení, hraní na kytaru a deskové hry.

Co chci dělat během dalšího funkčního období

Výsledky ankety – považuji  za zásadní,  aby měla fakultní 
veřejnost  možnost  seznámit  se  s  tím,  jak  se  nakládá 
s výsledky ankety. Zpráva o tom, jaké konkrétní změny byly 
přijaty (včetně případné změny vyučujících), by měly být 
veřejně  dostupné.  Jen  tak  budou  mít  studenti  motivaci 
ankety opravdu relevantně vyplňovat.

Podmínky zápočtů – podle nových univerzitních předpisů (účinných od října 2017) mají být podmínky 
udělení zápočtu uvedeny na začátku semestru v SIS u daného předmětu. Chci dohlédnout na to, aby 
toto ustanovení nebylo obcházeno a vykošťováno ustanoveními jako „zápočet je za zelený puntík, 
který uděluje cvičící“, což bohužel někteří vyučující s vážnou tváří navrhují.

Nové akreditace – hodlám se zasadit o zapojení studentů do diskuse o nových akreditacích studijních 
programů. Za jednu z nejvýznamnějších otázek považuji vztah počtu kreditů k náročnosti předmětu 
– vztah, který na Matfyzu prakticky nefunguje, resp. není zohledňován.

Zlepšení prostředí – spolu s  Tomášem Masaříkem a Jančou Novotnou se nám podařilo vyjednat 
zřízení respiria (oddechové místnosti) na Malé Straně. Můžete se na ni těšit po prázdninách. Rád 
bych se spolu s nimi zasadil i o další zlepšení, jako uzamykatelné skříňky na věci, rychlovarné konvice 
a mikrovlnky dostupné studentům a větší propagaci cyklistické dopravy (věděli jste například, že 
z podnětu  SKASu  byl  zřízen  další  stojan  na  kola  ve  dvoře  Malostranské  budovy,  kde  parkují 
doktorandi a vyučující a nezabírají tak místo v přecpaných stojanech v přízemí? Nebo že mezi 1. a 2. 
patrem se nachází volně přístupná sprcha?).

Propojení  senátů –  ačkoliv  to  není  nezbytné,  považuji  za  užitečné,  když je  univerzitní  senátor  i 
fakultním senátorem. Umožňuje to rychlé předávání informací a vyšší efektivitu, jak se ukázalo např. 
při  přípravě  nových  vnitřních  předpisů,  na  kterých  jsem  odvedl  velký  kus  práce.  Také  se  tak 
dozvídám, jak fungují věci na jiných fakultách, což poskytuje možnost pro zlepšení i u nás.

Zeptejte se mě: Jan.Musilek@mff.cuni.cz, http://kam.mff.cuni.cz/∼stinovlas

Děkuji, že jste přišli volit!


