Mgr. Lucie Ambrožová
4. ročník doktorského studia, obor Entomologie
Ve svém studiu se zabývám primárně ekologií a ochranou
hmyzu, v disertaci zkoumám vliv pastvy velkých kopytníků na
koprofágní brouky. V rámci fakulty se zapojuji do výuky na
terénních exkurzích a mimo ni pak v rámci Biologického centra
AV ČR do popularizace vědy pro veřejnost.
Za svoje desetileté působení na fakultě si velmi vážím
otevřeného a přátelského prostředí. I proto se chci podílet na
chodu a vývoji fakulty do budoucna.
Do AS nekandiduji s žádným programem. V případě zvolení bych mimo jiné ráda podporovala
aktivity, které povedou ke zpřehlednění a digitalizaci nutné studijní byrokracie a zlepšení
komunikace mezi vedením a studenty.

Bc. Zuzana Bumbová
2. ročník magisterského studia Učitelství informatiky pro
střední školy.
Absolvovala jsem bakalářské studium na PřF v oboru
Aplikovaná informatika se zaměřením na Kriminalistickotechnologickou činnost v IT.
Ráda bych v AS reprezentovala zájmy technické i pedagogické
části studentstva Přírodovědecké fakulty; a pomohla
komunikovat problémy zejména mladších studentů, jež nyní
v senátu nemají zastoupení.

Petr Lunga
2. ročník bakalářského studia v oboru Učitelství
matematiky a biologie.
Do akademického senátu kandiduji, protože se rád
účastním školní samosprávy. Ve školním prostředí se
pohybuji prakticky od narození a mám tudíž jasnou
představu o tom, co je pro správné fungování školy
klíčové. Mým cílem je v dnešní době především zlepšení
kvality online výuky, a to jak z učebního, tak
z organizačního hlediska, i když pevně doufám, že už ji
dlouho potřebovat nebudeme. Dále bych se rád zaměřil
na komunikaci v trojúhelníku studenti – přednášející –
vedení, a to například ujednocením všech možných
komunikačních kanálu. Tak, teď na trochu veselejší notu.
Další z mých cílů je podpora kulturních a sportovních
akcí, formálních i neformálních setkání studentů, které už budou snad brzy zase aktuální. Je nás
tu spousta muzikantů a jinak umělecky založených lidí, tak pojďme něco podnikat.

Mgr. Ivana Šímová
2. ročník prezenčního doktorského studia, obor
Biofyzika
Člen disciplinární komise PřF JU
Jakožto absolvent a současný student PřF JU
jsem myslím získala určitý vhled do podoby a
organizace studia zde na PřF JU, přičemž jsem
těchto zkušeností využila např. při účasti na
diskuzi ohledně nové akreditace mého
vystudovaného bakalářského oboru Biofyzika.
Nutno dodat, že právě tato příležitost vzbudila můj zájem o možnost diskutovat, příp.
i potenciálně částečně ovlivňovat dění a fungování fakulty jako celku.
Ačkoli momentálně nemám jasně definované vize, věřím, že mé zkušenosti a názory mohou
přispět k pozitivním rozhodnutím ohledně návrhů na směřování budoucí činnosti PřF JU.

Ing. Ondřej Trtílek
Obor Aplikovaná informatika – Embedded systémy
2. ročník bakalářského studia
Magisterského stupně vzdělání jsem dosáhl na EF JU
v oboru ekonomie a politologie a de facto mě to dnes živí.
O informatiku a počítače jsem se částečně zajímal již jako
malý a vzhledem k tomu, že mi zaměstnání časově
umožňuje dále studovat, neváhal jsem a rozhodl se pro další
studium, a to právě zde na PřF JU v oboru IT.
S myšlenkou, zda bych nechtěl kandidovat do studentské
komory AS PřF mne oslovil supervisor mé diplomové
práce. Osobně bych se rád na vnitřním chodu
Přírodovědecké fakulty podílel, minimálně formou konstruktivní kritiky. AS má spíše kontrolní
funkci, tedy prosazování vlastní vize či programu není z mé strany úplně na místě.

Mgr. Michaela Uhrová
Obor Zoologie, první ročník doktorského studia
Po projití bakalářského i magisterského stupně studia právě na PřF
JU jsem se rozhodla více se zapojit do jejího dění a organizace,
a tedy kandidovat do senátu JU. Z pohledu studenta bych usilovala
hlavně o lehce dostupná a jasně formulovaná pravidla a povinnosti
studentů, tak aby nemuseli tápat co mají splnit, kam jaký papír
donést a mohli se soustředit hlavně na studium, o něž jde
především.

