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VOLEBNÍ PROGRAM
Proč kandiduji? Myslím si, že by leccos šlo patrně zlepšit, ale o ostatním by se alespoň mělo
vědět a mluvit. Příkladem budiž: Student chtěl odejít dříve z vyučovaní, aby si stihnul ohřát
jídlo v místnosti s mikrovlnou troubou. Proč by měl být problém doplnit mikrovlnné trouby,
když jsou pro fakultu nákladově nevýznamné?
Další body programu:
Možnost zvýhodněného parkování poblíže objektu ČVUT, kde probíhá výuka.
Senát v tomto přímo pravomoci nemá, ale jako v parlamentu je možno alespoň problémy říct
a ten kdo pravomoce má se může inspirovat.
Co se týče výuky vidím tyto náměty:






Student z jednoho studijního programu (záměrně neuvádím jakého) mi ukázal svoje
zadání zkoušky ze základních obvodů. Problém nebyly obvody, ale i geniální obvodář,
který sestaví příslušné rovnice v nulovém čase, bude mít i s vhodnou kalkulačkou
velký problém rovnice vyřešit a průběhy nakreslit. Jsou to ještě obvody? Nestálo by
za zvážení provádět výpočty ve vhodném SW a nemít více času na obvody samotné?
Nebudu to navrhovat, ale docela by mě zajímalo jak dlouho by na kalkulačce trvalo
vypočítat příklad příslušnému zkoušejícímu. Tento problém se objevuje i u více
předmětů a elektrické obvody uvádím jen jako příklad. Už za mého bakalářského a
magisterského studia tomu tak bylo.
Více techniky! Vím, že je to finančně nereálné, ale kontaktních hodin by mělo být víc
a je vhodné zvážit poměr „technických“, „matematických“ a „humanitních“
předmětů. Netýká se fyziky, fyziky pokud možno více. Moderní technologie a
kvantové počítače nejsou bez pochopení fyziky možné.
V doktorském studiu nebýt dogmatický a například mobilitu posuzovat podle kvalit
cílové zahraniční instituce a ne podle umístění na mapě. Například v Katovicích jsou
v indukčních ohřevech excelentní.

Samozřejmě některá navrhovaná řešení jsou beznákladová (přemýšlet o obsahu studia a
použití SW na místo kalkulaček). Nízkonákladová jsou ony mikrovlnky, rychlovarné konvice,
hrníčky atd., některé návrhy jsou z říše sci-fi (přesvědčit municipalitu o parkování).
Ale můžu slíbit, že se budu snažit a nechám si poradit. Pokud mě zvolíte a budu něco dělat
dobře, psát mi to nemusíte. Pokud budu něco dělat špatně, rozhodně mi to napište.
Jsem vám k dispozici na diskusním fóru FEL, na facebooku Jan Votava, pokud se chcete
semnou setkat osobně, můžeme se v rámci možností domluvit votavja2@fel.cvut.cz

