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Jmenuji se Michal Roch a právě dokončuji bakalářské studium v oboru 

Softwarové Inženýrství. Považuji se za člověka, pro něhož slušnost a 

vstřícnost jsou hodnoty velmi blízké a pevně věřím, že usilovnou a 

otevřenou diskuzí lze vždy dojít k rozumným kompromisům.  

Na Fakultě Informačních Technologií jsem strávil již necelé čtyři roky a za tu dobu jsem poznal fungování 

univerzity jako celku z mnoha různých úhlů. Ať už to byly mé osobní zkušenosti při studiu či mé 

zastoupení coby náhradník v senátu ČVUT při volbě rektora, stále častěji jsem narážel na všudypřítomný 

problém decentralizace univerzity. Snaha fakult prosazovat své vlastní zájmy za každou cenu nakonec 

ústí v prostředí, kde spolupráce je něčím velmi obtížným, ne-li až nechtěným a v konečném důsledku tím 

trpí celá akademická obec.  A my studenti nejsme výjimkou. Akademická svoboda je velmi důležitá, ale 

někdy za ni platíme až příliš velkou cenu.  

Budu-li zvolen, mým záměrem bude zejména následující: 

 prohloubit spolupráce jednotlivých fakult tam, kde to jen bude možné 

 lobovat za projekty cílené na centralizované fungování univerzity 

 dohlížet na působení nově zvoleného rektora, zda koná v zájmu studentů a v souladu se svým 

volebním programem 

Od těchto cílů si slibuji, že v konečném důsledku: 

 sníží byrokratickou zátěž kladenou na studenty 

 zpřístupní studentům více možností i v rámci mezifakultní spolupráce 

 zkvalitní podmínky studia a univerzitní kulturu 

Mezi mé další cíle patří: 

 fungovat jako prostředník mezi studenty a senátem. Odpovídat studentům na jejich dotazy o 

fungování univerzity, či jim alespoň poskytnout potřebné informace, bude-li to v mých silách 

 naslouchat studentům a prosazovat jejich zájmy. Ačkoliv kandiduji do senátu s jasným záměrem, 

jsem vždy otevřen diskuzi a ochotný lobovat za zajímavé projekty a nápady našich studentů 

Děkuji všem svým voličům za poskytnutou důvěru. 
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