
Volby do AS FS ČVUT v Praze, období 2023-2025 

KANDIDÁT DO AS ČVUT FS 
Obvod: studenti 

Tomáš DUB, Bc. 

tomas.dub@fs.cvut.cz 

Dobrý den, ahoj, 

FS ČVUT studuji již pátým rokem (nyní v 1. ročníku magisterského studia) a za tu dobu mi fakulta 

poměrně přirostla k srdci. Je však také ale mnoho věcí, které se mi v průběhu studia nelíbily 

 a se kterými jsem nesouhlasil, stejně jako moji spolužáci. Chci být v akademickém senátu 

 jak aktivním prosazovatelem změn v oblastech studentského komfortu, tak i prostředníkem mezi 

studenty a AS. V případě zvolení budu pravidelně referovat o hlavních událostech v senátu 

 a budu se aktivně ptát studentů na jejich názory a problémy.  

Myslím si, že ačkoli je primární úlohou vysoké školy připravit studenty na nadcházející povolání, 

nesmíme zapomínat ani na její úlohy v oblastech sociálních vztahů, mimoškolních aktivit, 

 nebo zapojování studentů do praxe. Na fakultě se bohužel často setkáváme s názorem, že studentovi 

prezenčního studia nepřísluší chodit do práce. Realita je však taková, že bez práce by spoustu 

studentů nemělo šanci život v Praze poplatit a firmy se na člověka, který se přijde ucházet 

 ve 24 letech o práci a nemá za sebou žádné roky praxe, také nedívají s nadšením a dají přednost 

jiným. 

Rád bych tedy mimo jiné i na toto téma otevřel na půdě akademického senátu diskusi. 

Hlavní body mého programu: 

• Budu zastávat roli prostředníka mezi studenty a AS FS ČVUT

• Aktivně se budu zapojovat do debat o studiu na fakultě a budu v nich vznášet podněty

a požadavky od studentů

• Budu prosazovat alespoň částečnou restrukturalizaci „stoletých“ studijních plánů,

jako i podněcovat ke změně formy výuky určitých předmětů

• Budu se snažit řešit problémy na fakultě „in-time“ (například proč už 3 roky nefunguje

zařízení na dobíjení karet na tisk je mi stále záhadou)

• Budu přesvědčovat vyučující o vhodnosti digitalizace studijních materiálů a nahrání on-line

přednášek a cvičení z doby covidové na fakultní moodle

• Budu studenty informovat o hlavních událostech senátu, buď formou psaných příspěvků,

nebo při osobních setkáních.

S pozdravem, 

Tomáš Dub 

Souhlasím se svou kandidaturou do AS FS ČVUT v Praze a souhlasím se zveřejněním 

uvedených údajů. 

V Praze 08. 11. 2022 


