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• a učebních materiálů 
 

 

 
OSOBNÍ PROFIL 
Ahoj! Studuji Jedničku stejně jako ty, milý čtenáři tohoto plakátu. 
Pocházím z malé vesnice asi hodinu a půl od Prahy, tudíž si 
v současné době užívám kolejního života. Několik let se věnuji 
doučování žáků ZŠ a SŠ – matematika a český jazyk. Tento rok taktéž 
demonstruji na Ústavu histologie.  

PROČ KANDIDUJI – PŘEHLED CÍLŮ 
Srozumitelné a snadno dostupné informace    
 

• Stalo se Ti někdy, že spolužák přišel za tebou s informací, o 
které si neměl absolutně žádné tušení? A že sis ji případně ani 
následně nemohl ověřit? 

• Informace o dění naší fakulty jsou často roztroušené na 
několika různých zdrojích, což s sebou přináší prostor pro 
mnoho zmatků a nedorozumění.        

• Jsem pro, aby se určil jeden komunikační kanál jako 
preferovaný a ten se využíval pro valnou většinu 
korespondence. 

 
Větší propojení studentů mezi sebou, fakultou a UK obecně 
  

• Kolektiv je obvykle tak silný jako jeho nejslabší část a na 
medicíně platí toto obzvlášť!  

• Můžeme si navzájem pomáhat s učením, ale nesmíme 
opomenout ani volnočasové aktivity. 

• Zasadím se o podporu studentských spolků a nejrůznějších 
zájmových akcí naší fakulty, potažmo UK.  

 
Zmodernizování internetových stránek a učebních materiálů 
 

• Medicína je obor, jenž se velmi rychle rozvíjí a přináší neustále 
nové poznatky. Ty je ale potřebné třídit, pravidelně 
aktualizovat a propůjčovat jim čtivou podobu. 

• U některých ústavů se toto ne zcela daří a to hlavně u 
audiovizuálních nahrávek. 

• Taktéž by některé stránky ocenily novou grafickou podobu. 
• Sejdu se s přednosty ústavů a povedu debatu za znovu 

natočení nahrávek, ať máme k dispozici kvalitní podklady. 
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