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Pohnutky ke kandidatuře: 

Na post studentského senátora kandiduji podruhé v návaznosti na senátorování v uplynulých dvou 

letech. Prapůvodním hybatelem k mé předchozí kandidatuře do senátu PřF UK byla trapná aféra s 

novým „logem“ PřF UK na jaře 2013 (poměrně zevrubně probíráno na FB stránce: Chci tradiční logo 

Přf UK, ne to nové.).  Získali jsme tehdy z kolegy pocit, že studenty v akademickém senátu 

nezastupuje jejich reprezentativní vzorek (nadšení přírodovědci), ale spíše lidé formátu klasického 

politika – profesionála. Proto jsme se já a moji kolegové Jindřich Brejcha, Michael Mikát a Petr 

Táborský, rozhodli tuto profesionalitu naředit naší neprofesionalitou. Což se nám snad do jisté míry 

podařilo. Kandidovat na druhé volební období jsem dlouho v plánu neměl. Rozhodující pro mě bylo 

to, že v době kdy většina senátorů již dál pokračovat nechce, je potřeba, aby někdo zůstal a udržel 

jistou kontinuitu. 

Kandidatura do AS pro mě není kariérním posunem, je to spíše nutné zlo, které mě bude brzdit od 

vědecké práce. Proč byste mě tedy měli zvolit? Inu, jak by řekl klasik: Nejlepším politikem je ten, kdo 

jím být nechce. 

Jelikož mi vytížení studiem jak prvoků, tak švábů, spojené se zaměstnáním v Národním muzeu 

neponechává příliš volného času, nelze ode mě očekávat, že se budu jako senátor příliš angažovat 

v aktivitách jako jsou soustředění pro prváky či zábavné akce pro veřejnost. AS má ale mít funkci 

zejména kontrolní, a právě na kontrolu chodu fakulty a na informování o něm široké akademické 

veřejnosti se hodlám zaměřit. Co se členství v komisích týče, rád bych v nastávajícím volebním období 

aktivoval v komisi studijní. 

Závěrem bych kolegy, jež by mně chtěli volit, rád požádal, aby zvážili též volbu mých dvou kolegů, 

kteří též kandidují podruhé a rád bych s nimi nadále spolupracoval -  Michaela Mikáta a Petra 

Táborského. Ke kandidatuře nás vedli podobné pohnutky a společně jistě dokážeme víc.  

Z nově kandidujících mladších studentů bych rád podpořil následující kolegy: Jana Pačese, Martina 

Těšického a Barboru Bílkovou.   

Pokud vás zaujme volební program kohokoliv z výše jmenovaných, budu rád, když mu dáte svůj hlas. 

Jedná se o dobré mladé vědce, se kterými budu rád spolupracovat.  

Program: 

 Obhajoba zájmů sekce Biologie. Ač je biologie největší sekcí fakulty, již osm let žijeme a ještě 

mnoho let budeme žít ve světě, kterému vládnou chemici. Zvláště nyní, při výstavbě a 

obsazování kampusu Albertov, bychom měli mít na zřeteli, aby zájmy sekce Biologie nebyly 

ostatními sekcemi upozaděny.  

 Informovat akademickou veřejnost o tom, co se v AS projednává. 

 Boj proti byrokracii. Doktorandi mezi vámi již určitě zaznamenali to, že musí nově každý 

měsíc podepsat prohlášení o tom, že se nezříkají doktorandského stipendia. Pokud tak 

neučiní, nebude jim vyplaceno. Tohle je přesně ten typ zbytečné byrokracie, proti kterému 

bych chtěl bojovat. 



 Snaha o zlepšení finančního ohodnocení doktorandů. V posledních dvou letech jsme 

s kolegy často poukazovali na špatnou finanční situaci doktorandů. To do jisté míry 

rozproudilo debatu tímto směrem a některé katedry se začali více starat o blaho svých 

doktorandů. Stále však chybí nějaký centrálně řízený celofakultní postup. To by se mělo 

změnit. 

 Kritika programu STARS. Program STARS je veřejně prezentován jako „program pro podporu 

talentovaných studentů“. Kdo s ním přišel i jen z venku do styku ví, že se doopravdy jedná o 

program pro podporu studentů bohatých školitelů. Sebetalentovanější student ho bez 

silného zaštítění školitelem nemá šanci získat. Věci by se měli nazývat pravými jmény nebo 

změnit. Nedokážu posoudit, zda STARS program motivuje v něm zařazené studenty, 

rozhodně ale demotivuje ty ostatní. To, že se teprve díky STARS stipendiu doktorand dostává 

na důstojnou životní úroveň relativně porovnatelnou s ohodnocením doktorandů na západě, 

už je kapitola jiná. 

 Logo fakulty. V minulém volebním období se nám podařilo nastartovat novou soutěž na 

výběr fakultního loga. Ta byla žel tlakem vedení zdeformována podobně, jako výběr v roce 

2013. Aktivita v tomto ohledu je tak i nadále třeba. 

 


