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Kandidát do Akademického senátu PřF UHK 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

rozhodl jsem se kandidovat do Akademického senátu PřF UHK. Důvodů je více, a všechny se týkají udržitelnosti 
či zlepšení stávajícího stavu studijního a vědeckého zázemí, které nám naše fakulta nabízí. Samozřejmě se to 
týká hlavně studentů, ale i pedagogů. 

Na UHK působím už 13 let, od roku 2006, a stále na stejném pracovišti. V současnosti jsem vedoucí katedry 
biologie, garant bakalářského studijního programu Biologie a ekologie a člen několika oborových rad 
doktorských studií na naší univerzitě. Na UHK jsem nestudoval, jsem absolventem Karlovy univerzity, s jejímiž 
biologickými pracovišti stále spolupracuji, stejně jako s dalšími přírodovědeckými a dalšími fakultami napříč 
Českou republikou a řadou dalších institucí u nás i v zahraničí. Zajímají mě hlavně včely a jejich příbuzní, o nichž 
rád přednáším, povídám, píšu popularizační i odborné texty a vědecky je zkoumám. Toť krátce, abych se 
představil těm, kteří mě neznají. 

Díky delšímu působení a zkušenostem na UHK a zároveň znalostem poměrů na jiných vysokých školách u nás 
mám co nabídnout, aspoň si to myslím. Své hlavní snahy bych shrnul v bodech: 

1. Snaha o zpřehlednění a sjednocení podmínek studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních 
programech a vytvoření přesných pravidel pro studenty i pedagogy. Současné studijní podmínky jsou 
nepřehledně a nekonkrétně definované, v některých ohledech příliš benevolentní a v jiných příliš přísné, a 
studentům spíše škodí. Snaha o změnu studijního řádu.  

2. Snaha o vytvoření takových pravidel na psaní, přípravu a hodnocení studentských závěrečných prací, aby tyto 
práce měly odpovídající kvalitu, studenti se díky nim stali odborníky v dané problematice, a pedagogové z toho 
měli publikační výstupy.  

3. Snaha o protlačení kvality ve vědeckém výzkumu a mezinárodní spolupráci na Přírodovědeckou fakultu. 
Nejde o to mít mnoho projektů a publikací, ale mít ty kvalitní. V dnešní době je to možné jen díky 
interdisciplinárním nejlépe mezinárodním vědeckým týmům, které by měly částečně být garantovány a vedeny 
pracovníky PřF UHK, a částečně by pracovníci, doktorandi a studenti měli být součástí týmů s garanty a 
vedoucími na jiných pracovištích u nás i ve světě.  

4. Snaha o změny v úřednickém aparátu na UHK. Pracovníci univerzity jsou sami sobě úředníky, většinu 
úřednických prací dělají sami nebo je hozen na hrb referentkám kateder, a je zvykem, že někteří úředníci svoji 
práci jen přehazují na akademické pracovníky. Nejde mi o personální změny, ale o vytvoření a nastavení 
systému, který bude fungovat a uleví akademickým pracovníkům.  

Toto jsou jen hlavní body a samozřejmě nemohu dopředu napsat, jestli se vše podaří. Pokud si myslíte, že je 
moje kandidatura smysluplná, dejte mi hlas  


