
  

Mé působiště se nachází na katedře chemie, kde se 

zabývám zejména chromatografickými analýzami, 

nejčastěji ve spolupráci s dalšími pracovišti na PřF JU, 

ale i na BCAV nebo v soukromém sektoru. V rámci 

těchto aktivit vedu i řadu studentských kvalifikačních 

prací. Většina akademické obce mě však může znát 

spíše z pozice fakultního rozvrháře, který se vždy snaží 

nalézt co nejvhodnější řešení n-rozměrného rébusu 

fakultních časoprostorových výzev. V rámci všech 

těchto aktivit jsem mnohem více a důvěrněji poznal 

vnitřní život fakulty, potkal mnoho sympatických 

vyučujících a studentů a dostal tak chuť se ještě více 

zapojit do jejího fungování. 

Jako člověk, který na PřF JU přišel z jiné univerzity, 

navíc s několikaletým intermezzem v soukromé sféře, 

mohu nabídnout i další pohledy z jiných úhlů a jistou 

míru nezávislosti či nezaujatosti. Na základě všech mých 

dosavadních zkušeností cítím, že bych se zasazoval 

zejména o podporu širší spolupráce mezi pracovišti 

PřF JU, přiměřený kontakt výuky i aplikovaného 

výzkumu s reálnou praxí, minimalizaci byrokracie, 

maximální možnou standardizaci a jednoznačnost 

studijních požadavků, velice důležitou propagaci naší 

fakulty na středních školách i na veřejnosti 

a v neposlední řadě i o stabilizaci rozvrhu. 

A nakonec věc nejdůležitější – ať už jste se s tímto 

programem nějak ztotožnili či je Vám bližší program jiné 

osoby, přijďte prosím k volbám, protože každé 

svobodné a spravedlivé volby mají smysl. 

I work at the Department of Chemistry, where I am 

involved mainly in chromatographic analyses, mostly 

in collaboration with other departments at the FS USB, but 

also at the BCAV or in the private sector. I also supervise 

a number of student theses within these activities. 

However, most of the academic community may know me 

more from the position of a timetable manager, who 

always tries to find the most appropriate solution 

of the n-dimensional puzzle of faculty space-time 

challenges. During all these activities I got to know the 

inner life of the faculty much more intimately, met many 

nice teachers and students and got the desire to get even 

more involved in its functioning. 

As a person who came to FS USB from another university, 

with several years of intermezzo in the private sphere, 

I can offer other perspectives from other angles 

and a certain degree of independence or impartiality. 

Based on all my experiences so far, I feel that I would 

particularly advocate the promotion of wider 

collaboration between the departments of the FS USB, 

adequate contact of teaching and applied research with 

real practice, minimization of bureaucracy, maximum 

possible standardization and clarity of study requirements, 

very important promotion of our faculty at secondary 

schools and in public and, last but not least, stabilization 

of the timetable. 

Finally, the most important thing - whether you 

somehow identify with this program or whether you are 

closer to another person's program, please come to the 

polls because every free and fair election is meaningful. 
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