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Moje jméno je Kateřina Jaklová a jsem studentkou druhého ročníku magisterského oboru 
Experimentální biologie. Ač studuji molekulární biologii, tak pracuji na Katedře chemie v Laboratoři 
aplikované biochemie a dále bych chtěla pokračovat v doktorském studiu.  

Důvod, proč jsem se rozhodla kandidovat je, že jsem s Přírodovědeckou fakultou propojená již 
několik let, a tudíž jsem si k ní vytvořila velice vřelý vztah. Na této škole mi záleží a jsem důkazem, že 
akce pro středoškolské studenty se vyplácí, jelikož jsem účastnicí MOLBIBu 2015 a na Katedře 
molekulární biologie a genetiky jsem vypracovávala i svou práci SOČ (Středoškolská odborná činnost). 
Z těchto vlastních zkušeností bych chtěla i nadále propojovat naši školu se středoškolskými studenty, 
kteří se o přírodní vědy zajímají už v útlém věku, a ukazovat tak její jedinečnost.  

Ráda bych také zastávala hlas mladších vysokoškoláků, které bych chtěla do vedení fakulty více 
zapojit a ukázat jim, že i jejich hlas je slyšet a mají se na koho obrátit.  

Další věcí, na které je dle mého názoru nutné zapracovat, je lepší přístup k informacím pro 
všechny. Stránky PřF JCU jsou sice nyní graficky přívětivé, nicméně často dosti zmatečné a bez 
jakýchkoliv standardů napříč jednotlivými katedrami.  

Také bych se chtěla zaměřit na detailnější a přesné informace o jednotlivých kurzech, jejich 
vyučujících, a především místě výuky. Studenti často musí dojíždět do vzdálenějších pracovišť, což ale 
není uvedeno ani řečeno před začátkem konání kurzu.  

Pevně věřím, že mám kvality, kterými dokážu dobře zastupovat a reprezentovat své spolužáky, 
a slibuji, že můj hlas by byl v akademickém senátu slyšet.  
 
  



Bc. Kateřina Jaklová 
 
Year and specialization: 2nd year, field: Experimental 
biology - specialization: Molecular and cell biology and 
genetics 
 
I candidate for: biology section 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My name is Kateřina Jaklová and I am a student in the second year of the master's field of 
Experimental biology. Although I study molecular biology, I work at the Department of Chemistry in 
the Laboratory of Applied Biochemistry, and I would like to continue in the doctoral study program. 

The reason why I decided to run for a senate is that I have been connected with the Faculty of 
Science for several years, and therefore I have developed a very warm relationship with it. I care about 
this school, and I am proof that the events for high school students are really useful, as I am a participant 
of MOLBIB 2015 and I also worked on my SOČ thesis at the Department of Molecular Biology and 
Genetics. Based on these experiences, I would like to continue connecting our school with high school 
students who are interested in natural sciences at an early age, and thus show its uniqueness. 

I would also like to represent the voice of younger university students, whom I would like to 
involve more in the management of the faculty and show them that their voice is also heard. 

Another thing that, in my opinion, needs to be worked on is better access to information for 
everyone. Although the pages of the Faculty of Science JCU are now graphically friendly, they are often 
quite confusing and do not have any standards across individual departments. 

I would also like to focus on more detailed and accurate information about individual courses, 
their teachers, and especially the place of teaching. Students often commute to more distant workplaces, 
but this is not mentioned or told before the start of the course. 

I firmly believe that I have the qualities to represent, and I promise that my voice will be heard 
in the academic senate. 


