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Zdravím,  

mé jméno je Lucie Hlavůňková, je mi 25 let a na Fakultě strojní jsem aktuálně začala druhý ročník 

doktorského studia, se zaměřením na kovový 3D tisk.  

 

V rámci bakalářského studia jsem studovala obor Výroba a ekonomika ve strojírenství a poté jsem 

pokračovala na Výrobní inženýrství. Tím, že jsem si zvolila oba obory spíše praktické, mě aktuálně 

o to víc mrzí, že došlo ke zrušení 3 – letého oboru, kde byla širší možnost specializace, již v rámci 

bakalářského studia.  

 

I proto chci prosazovat větší oborovou specializaci v rámci 3 - letého bakalářského studia. Na místo 

propagace 4 – letého bakalářského studia, které je dle mého názoru pro studenty neatraktivní, při 

porovnání s nabídkou bakalářských programů ostatních univerzit i fakult v rámci ČVUT v Praze.  

 

Dále chci usilovat o zrušení takzvaných Alfa/ Beta zkoušek, které ke konci vedou pouze 

k rozdělování studentů. Pokud je nutné s ohledem na přijímací řízení kvantifikovat průběh studia, ať 

je to založené na studijním průměru.  

 

Díky účasti na veletrhu Gaudeamus za FS, mě aktuálně nemile překvapila úroveň propagačních 

materiálů, které FS v rámci Gaudeamu či jiných podobných akcí nabízí. Myslím si, že by chtělo 

zvýšit kvalitu obsahu propagačních materiálů s ohledem na výše popsané a jasnou formulaci, co 

mohou po ukončení studia absolventi dělat, případně ve kterých oborech mohou působit.  

Důraz na propojení studentů s absolventy v oboru, již v rámci studií, pomocí doprovodných předmětů 

typu Projekt. 

 

Také si myslím, že párek na tácku je sice fajn alternativa, ale ráda bych posunula náš strojařský bufet 

do aktuálního století. Hlavními body by bylo zavedení možnosti platit kartou a rozšíření nabízeného 

sortimentu o zdravější alternativy, pro inspiraci nemusíme chodit daleko (FEL, FA,..). 

 

Zásadní body mého volebního programu jsou:  

1) oborově specializované 3 – leté bakalářské studium; 

2) zrušení Alfa/ Beta zkoušek; 

3) aktualizace informačních materiálů pro zájemce o studium; 

4) možnost párek na tácku zaplatit kartou.  

 

Pokud i s Vámi rezonují některá témata, byla bych ráda za Váš hlas, abychom mohli Fakultu strojní 

prezentovat jako atraktivní školu pro budoucí uchazeče. 

 

Děkuji za Váš čas, který jste věnovali přečtení mého programu. Pokud to vidíte stejně, děkuji za Váš 

hlas.  

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

uvedených údajů. 

V Praze 7. 11. 2022 


