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OSOBNÍ ÚDAJE 

Narozen: 27. dubna 1986, Městec Králové 

VZDĚLÁNÍ 

2002-2006 Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady 

2006-2009 Geografie-kartografie – Přírodovědecká fakulta UK v Praze 

 řádně ukončeno a obdržen titul bakalář 

2006-2009 kombinované studium bakalářského oboru „Mediální studia“ na Fakultě sociálních věd UK 

2009-2013 Kartografie a geoinformatika – Přírodovědecká fakulta UK v Praze – navazující 
magisterské studium 

 řádně ukončeno a obdržen titul magistr 

2009-2010 studium na University of Amsterdam v rámci programu ERASMUS 

2010-2015 Pedagogická způsobilost – mimořádné studium pro studenty PřF UK 

 řádně ukončeno 

2013-dosud Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země – prezenční doktorské studium 

DALŠÍ ZNALOSTI, DOVEDNOSTI A ZKUŠENOSTI 

V letech 2009-2012 členem Akademického senátu PřF jako zástupce studentů geografické sekce, od roku 
2011 jeho 1. místopředseda 

V roce 2013 člen Akademického senátu UK za studenty, do současnosti člen studijní, sociální a ediční komise 
univerzitního senátu 

Člen studijní, ekonomické a rozvojové komise Akademického senátu fakulty, účast na zahajovacím 
soustředění prváků na Albeři 

Zakladatel geografického fóra „Brokolice“ – nyní předáno mladším (www.geografove.cz) 

Absolvování kurzů ACSA (vysokoškolská legislativa, studentské hodnocení kvality, Projektový management 1 a 
2, Práce ve studentské organizaci a osobnostní charakteristiky studentů) 

Absolvování předmětů na jiných sekcích fakulty (jako volitelných předmětů) a mnoha kurzů a akcí pořádaných 
fakultou nebo KTV 

Aktivní člen Erasmus klubu PřF  jako jeden z iniciátorů jeho založení, člen Studentské unie Přírodověda o.s. a 
alumni spolupracovník EGEA Praha 

Správce facebookovských stránek Geografie a skupiny Přírodovědecké fakulty a koleje Budeč 

Vůdce skautského oddílu s příslušnou kvalifikací 

ZÁJMY 

Cestování – zvláště po Africe, Sport – lední hokej, fotbal, florbal, geocaching, sběr polodrahokamů,  
Příroda – ochrana přírody, historie krajiny, naše orchideje… 

  V Praze dne 18. listopadu 2015



Jan Kříž – volební program pro volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy 2015 

 

 

Jan KŘÍŽ 
student doktorského programu Kartografie, 
geoinformatiky a dálkového průzkumu Země 
Zastupuji studenty v akademickém senátu 
fakulty a v minulosti jsem působil také 
v univerzitním senátu.  

Díky nabytým zkušenostem 
vím, co jak lze zařídit, na koho 
se obrátit, nebojím se 
diskutovat s „mocnými“ na 
fakultě a nenechám se odbýt. 
Totéž hodlám přenést na 
univerzitní úroveň.  

PROGRAM 2016 - 2019 
 Za velmi důležitou považuji komunikaci – se svými voliči, vedením fakulty, 

senátem fakulty – ale především s konkrétními lidmi 

 Pomáhat studentům s poplatkovou agendou 

 Snažit se o přihlášení fakulty k identitě Univerzity Karlovy 

 Řešení konkrétních otázek studia 

o Zajištění prostupnost studia mezi fakultami – včetně výuky cizích jazyků 

o Dostupnost všech informací o všech předmětech v SIS 

o Podpora výměnných zahraničních pobytů univerzitou 

 Komunikace a transparentnost Akademického senátu univerzity – digitalizace 
agendy 

 Angažmá ve velkých fakultních projektech – Kampus Albertov vnímám jako 
příležitost na dalších 100 let 

 

AKTIVITA – ZKUŠENOSTI – ODVAHA 


