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V současnosti působím jako student doktorského
studia na Katedře buněčné biologie v Laboratoři
buněčné imunologie pod vedením Prof. RNDr. Jana
Černého, Ph.D., kde se zabývám změnami v
populacích imunitních buněk v reprodukci.
Kromě předmětu mého studia a vědy obecně se
rád zajímám o aktuální dění doma i ve světě a
správu věcí veřejných. Rád relaxuji rekreačním
sportem (běhání, volejbal, squash, lyžovaní a vodní
sporty), toulkami přírodou, hraním společenských
her nebo účastí ve vědomostních soutěžích a
kvízech. Pokud mi to čas dovolí, nepohrdnu
dobrou knihou.

Stručný program:
•

Boj proti byrokracii

•

Zrušení odstávky studijního
oddělení

•

Prodloužení lhůty pro změnu
zápisu předmětů

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
(2011 – 2014)
Přírodovědecká fakulta
Bakalářský obor Biologie
téma bakalářské práce: Nádorová imunoterapie
založená na použití ligandů fagocytárních
receptorů vázajících se specificky na nádory

•

Hájení práv studentů

•

Informování studentů o dění na
fakultě a možnostech toto dění
ovlivnit

•

Podpora internacionalizace
fakulty

Univerzita Karlova v Praze (2014 – 2016)
Přírodovědecká fakulta
Navazující magisterský obor Imunologie
téma magisterské práce: Charakterizace distribuce
a dynamiky antigen-prezentujících buněk na
modelu MHC II-EGFP knock-in myši

•

Akcentování potřeb studentů
ve vznikajícím Campusu
Albertov

•

Nekompromisní dohled nad
hospodařením fakulty

Univerzita Karlova v Praze (2016 – současnost)
Přírodovědecká fakulta
Doktorský program Imunologie
téma disertační práce: Charakterizace distribuce a
dynamiky antigen-prezentujících buněk na modelu
MHCII-EGFP knock-in myši

•

Pomoc a rady studentům v
konkrétních problémech

•

Kvalitní a dostupná výuka cizích
jazyků

•

Tlumočení požadavků studentů

Vzdělání:

Proč kandiduji?
Fungování naší fakulty mi není lhostejné a po letech, kdy jsem se těšil výsledkům práce a aktivity
druhých, cítím povinnost také přiložit ruku a mozek k dílu. Dle mých informací v těchto volbách již
nekandiduje celá řada dosavadních úspěšných a schopných senátorů, a byl bych nerad, kdyby je
nahradil někdo, kdo se jen touží zviditelnit a hrát si na velkou politiku. Během svého dosavadního
studia jsem měl možnost nahlédnout do studijního prostředí z různých perspektiv. Zažil jsem drobné
zdravotní problémy i studijní neúspěchy, ale také jsem byl oceněn stipendiem za vynikající studijní
výsledky. Věřím, že rozdílné situace, ve kterých jsem se ocitl, mi poskytly cenné zkušenost s
administrativou spojenou se studiem a daly mi schopnost lépe se vcítit do konkrétních situací, které
zažívá řada studentů. Vzhledem k tomu, že jsem své bakalářské studium absolvoval na Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovicích, mám zkušenost s velmi odlišným studijním i administrativním
systémem, ve kterém můžeme najít řadu inspirativních prvků i odstrašujících příkladů. Věřím, že mi
tyto různorodé zkušenosti mohou pomoci ve správném rozhodování ve prospěch naší fakulty.

Program:
Předem bych chtěl upozornit, že jsem si plně vědom toho, že AS PřF UK, ač jsou jeho pravomoci
poměrně široké, není všemocný a jedná se v první řadě o kontrolní orgán. Řadu věcí tedy AS nemůže
přímo prosadit. Nicméně i přesto může na řadu těchto problémů upozorňovat a zprostředkovávat
diskusi o požadavcích studentů s představiteli fakulty.
• Boj proti byrokracii: Hlavním bodem mého programu je boj proti byrokracii. Na studenty,
pedagogy a další zaměstnance fakulty jsou kladeny stále větší administrativní nároky. Studenti se
pak často dostávají do problémů nikoliv kvůli špatným studijním výsledkům, ale kvůli špatné
orientaci ve složitých byrokratických procedurách, chybnému vyplnění některé kolonky či
neuhlídání termínu některé z administrativních procedur. Zde se budu stavět za jistou míru
benevolence v případě drobných pochybení a hlavně se budu snažit omezit nárůst byrokracie a
naopak apelovat na zjednodušení pravidel a omezovaní papírování. Domnívám se například, že
některé informace není třeba fakultě dodávat opakovaně a celou řadu věcí by bylo možné řešit
online. Orientace v pravidlech a povinnostech studenta je již teď obtížná a s další nárůstem by se
mohla státi nemožnou. Proto budu vždy hlasovat proti zbytečnému zvyšování této zátěže.
• Zrušení odstávky studijního oddělení: S výše zmíněnou byrokracií souvisí i enormní vytížení
studijního oddělení, které pravidelně na začátku semestru není pro studenty na několik týdnů
dostupné. Budu se snažit o nápravu a budu prosazovat zrušení této odstávky. Takhle dlouhá
odstávka v době, kdy studenti studijní oddělení opravdu potřebují, je nejen nesmírně nepříjemná,
ale také na českých vysokých školách poměrně neobvyklá. Toto naše specifikum zřejmě pramení
z velkého množství formulářů a potvrzení, které se na studijním oddělení během přijímacího řízení
nahromadí a jejich zpracování klade na jeho zaměstnance nepřiměřené nároky. Budu proto
prosazovat zjednodušení celého systému a omezení papírování spojeného s přijímacím řízením.
• Změny zápisu předmětů: Období, po které je možná změna zápisu předmětů, je na naší fakultě
velmi krátké a studenti často nestihnou posoudit, zda jim bude absolvování předmětu skutečně ku
prospěchu (sylabus často neříká vše a forma některých přednášek či cvičení nemusí každému
vyhovovat), zda si nemají raději zapsat jiný podobný předmět či zda stíhají přesuny mezi
jednotlivými předměty. Budu se snažit o prodloužení této doby nebo o umožnění vzácné a třeba i
zpoplatněné změny zápisu i během semestru.
• Zvyšování povědomí o dění na fakultě: V tomto bych rád navázal na práci současných senátorů,
z nichž se mnozí rozhodli již nekandidovat. Pro správný chod fakulty je velmi důležité, aby byli
studenti informováni o aktuálních problémech a mohli se zapojit do diskuse o jejich řešení. Budu
se snažit, zejména prostřednictvím sociálních sítí, informovat studenty o aktuálním dění.
• Propagace činnosti senátu: S informovaností studentů o aktuálním dění úzce souvisí i jejich
možnost ovlivnit chod fakulty. To je možné zejména prostřednictvím jejich volených zástupců. Chci
navázat na současnou úspěšnou propagaci práce AS, aby všichni studenti věděli, jaké jsou jejich
možnosti zapojit se do rozhodování o chodu fakulty.

• Pomoc a rady studentům při konkrétních problémech: Budu se vždy snažit poradit a nabídnout
pomocnou ruku s řešením konkrétních problémů studentů.

• Nekompromisní dohled na hospodaření: Budu dohlížet na zákonné, férové a transparentní
hospodaření fakulty.

• Práva a povinnosti: Budu se zasazovat o to, aby bylo vedle povinností studentů dbáno i na jejich
práva. Vyučující by měli jasně stanovovat podmínky pro úspěšné absolvování předmětů, vypisovat
dostatek termínů zkoušek a včas opravovat testy. Budu také zprostředkovávat komunikaci mezi
studenty a pedagogy.
• Podpora internacionalizace fakulty: Pro rozvoj fakulty jsou velmi důležité nové zkušenosti a
pohledy na problematiku, stejně jako zahraniční kontakty, které s sebou přinášejí zahraniční
studenti. Mezinárodní prostředí, tolik typické pro ty nejprestižnější university, je pro studenty velmi
obohacující. Budu proto prosazovat co nejlepší podmínky pro zahraniční studenty a výměnné
pobyty a stáže. Budu například podporovat vznik studijních oborů v angličtině.
• Výuka cizích jazyků: Kvalita výuky angličtiny se za poslední léta výrazně zlepšila, stále je však třeba
dbát na udržení její úrovně a jsou zde možná i dílčí zlepšení, která budu podporovat. Přihlašování,
rozřazování do skupin a informace o jednotlivých krocích jsou občas poměrně nepřehledné a
poplatky za některé úrovně relativně vysoké. Chápu, že jsou poplatky za výuku jazyků důležité pro
udržení její úrovně a vzdělávání v oblasti jazyků nepatří mezi primární cíle Přírodovědecké fakulty,
ale v případě zejména těch nevyšších částek pro studenty s nižší úrovní znalostí chci nalézt prostor
pro jejich snížení. Není vinou fakulty, že sekundární vzdělávání opouštějí lidé se slabou znalostí
angličtiny, ale pro slušnou úroveň jejich vzdělání v oboru je naprosto nezbytné, aby měli finančně
dostupnou možnost tento handicap dohnat.
• Tlumočení požadavků studentů: Budu upozorňovat na požadavky a názory studentů. Jako ideální
platformu vidím sekční vědeckou radu, kde je prostor pro řešení konkrétních problémů.

• Campus Albertov: Dohlédnu, aby bylo myšleno na potřeby studentů, aby zde byly k dispozici
studovny, kavárna a jiná místa pro setkávání, kterých je v současných prostorách fakulty
nedostatek.

Navrhovatelé:
Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Mgr. Tomáš Macháček
Mgr. Petr Táborský

Prosba:
Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost programům Petra
Táborského a Michaela Kotyka a pokud Vás zaujmou,
dejte jim svůj hlas. Znám je jako slušné lidi a jsem
přesvědčen, že nebudou stavět osobní ambice nad zájmy
fakulty. Vzhledem k velké obměně akademických
senátorů je také důležité, aby byli zvoleni i zkušení
kandidáti znalí procesních záležitostí.

