
Tomáš Vajcík, student 4. ročníku Všeobecného lékařství 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vědečtí pracovníci a 

pedagogové, 

rád bych se Vám představil jako kandidát do voleb do 

Akademického senátu 1. lf UK v roce 2022. Mé jméno je 

Tomáš Vajcík, pocházím z Trutnova a jsem studentem 4. 

ročníku Všeobecného lékařství. Již od prvního ročníku se 

zajímám o dění na půdě i v okolí naší fakulty, vnímám, že 

v mnoha ohledech máme my studenti i vedení fakulty co 

zlepšovat, a proto bych se v příštích letech rád aktivně zapojil 

do dění na fakultě. Rozhodl jsem se kandidovat do 

Akademického senátu. 

Mé cíle? 

• V posledních letech se komunikace mezi fakultou a studenty výrazně 

zlepšila, tudíž bych i nadále tuto komunikaci podporoval a pokusil se 

sjednotit a zjednodušit informační a komunikační platformy pro studenty 

i učitele. 

• Rozhodně by se nemělo podceňovat téma sexismu a sexuálního 

obtěžovaní a rád bych přispěl k genderové rovnoprávnosti jak ve výuce, 

ve výzkumu, tak i v praxi. 

• V posledním výzkumu naše fakulta vyšla nejhůř, co se týče strachu 

z učitelů. Takže bych rád prosadil jasně stanovené požadavky a stejná 

kritéria u zkoušky, dané učební materiály a srozumitelné zkušební otázky. 

• Zlepšení výuky na ústavech moderním směrem. Stále na některých 

ústavech probíhá výuka starým a neefektivním stylem. Rád bych se tak 

snažil prosadit modernizaci výuky tak, aby to pro studenta bylo do kliniky 

užitečnější, přínosnější, zábavnější a tím pádem lépe pochopitelnější. 

• Více propojení mezi fakultou a studenty. Fakulta pořádá spoustu akcí, 

v čemž bych ji i nadále podporoval, nicméně rád bych se zapojil, aby na 

těchto akcích docházelo k většímu propojení mezi studenty a fakultou a 

mezi studenty napříč ročníky. Případně přijít na společné řešení při 

vytvoření nového konceptu.  

 

Toto by byla ve zkratce má prezentace a plány. Budu velmi rád, pokud zvážíte 

mou volbu, či dokonce mi dáte svůj hlas.       V případě jakýchkoliv dotazů mě 

neváhejte kontaktovat přes email: tomas.vajcik@seznam.cz, nebo Ig: 

tomvajcik. Budu se případně těšit na setkání na některých z akcí, na viděnou! 

VOLTE JAJÍNKA! 

 


