
Kde jsi se na fakultě vzal?

Přišel jsem před dvěma a půl lety

z LMU v Mnichově, tudíž jsem na

fakultě relativně nováčkem a chtěl

bych v senátu reprezentovat jakýsi

„svěží“ vítr nezatížený osobními

vazbami z minulosti. Vystudoval jsem

na VŠCHT Praha a pracoval jsem i na

Ústav experimentální botaniky AV ČR

(ÚEB).

Ing. Martin Janda,Ph.D., kandiduje do senátu
Zaměstnanec biologická sekce volby 2022

Co na fakultě děláš?

Jsem vedoucím Laboratoře molekulárních

interakcí rostlin s mikroorganismy na

Katedře experimentální biologie

rostlin a vyučuji témata týkající

rostlinné imunity a fyziologie.

Do you have any "academic-political"

experience?

As a student, I was a member of both

the Faculty Senate and the whole-

School Senate. I am currently the

President of the Czech Society of

Experimental Plant Biology and a

member of the Institute Council of

the Institute of Experimental Plant

Biology of the CAS.

Chtěl bych se věnovat tématům spojeným

především s výukou a se sociálním životem

studentů na fakultě (na VŠCHT jsem např.

jako student založil divadelní soubor,

který existuje do teď). Tzn., že bych rád

kriticky, ale konstruktivně spolupracoval s

vedením fakulty při projednávání, diskusích

a zavádění případných reforem studia, jako

je např. v současnosti chystaná reforma

bakalářského studia. Také bych chtěl

nastolovat témata týkající se doktorského

studia.

Co mě od příchodu na PřF neskutečně dráždí,

je situace s objednáváním tzv. DNS. Myslím

(doufám), že působením v senátu bych mohl

přispět ke změně v DNS.

Proč kandiduješ do AS PřF

JU a proč by tě lidé měli

mít důvod volit?

Při práci v AS PřF JU bych

chtěl zúročit a předat

zkušenosti z „dlouhodobého“

(dva a více let) působení

na třech akademických

institucích předtím, než

jsem se ocitl na PřF JU.

What are you doing at the Faculty?

I am the head of the Laboratory of

Molecular Interactions of Plants with

Microorganisms at the Department of

Experimental Plant Biology and I teach

topics related to plant immunity and

physiology.

Where did you come from?

I came two and a half years ago from

LMU Munich, so I am relatively new at

the faculty and would like to

represent a kind of "fresh" wind in

the Senate unencumbered by personal

ties from the past. I graduated at the

University of Chemistry and Technology

in Prague and I also worked at the

Institute of Experimental Botany of

the CAS.

Why are you running for the Faculty of

Science Senate, and why should people

have a reason to vote for you?

I want to capitalise on and pass on the

experience from my „long-term“ (two or

more years) work at three academic

institutions before I found myself at

the Faculty of Science in ČB.

I want to focus on topics related mainly

to teaching and the social life of

students at the faculty (for example, as

a student, I founded a theatre company

at VŠCHT, and the theatre still exists).

I would like to critically but

constructively cooperate with the

faculty management in discussing,

debating and implementing possible

reforms of the study, such as the

currently planned reform of the

Bachelor's degree. I would also like to

raise issues related to doctoral

studies.

What has irritated me since I arrived at

the Faculty of Science is the situation

with the ordering, the so-called „DNS“.

I think (hope) that by serving in the

Senate, I could contribute to a change

in „DNS“.

Máš nějaké „akademicko-politické“

zkušenosti?

Na VŠCHT jsem jako student působil,

jak ve fakultním, tak v celoškolském

senátu. V současnosti jsem předsedou

České společnosti experimentální

biologie rostlin a členem Rady

instituce ÚEB AV ČR.

https://web.prf.jcu.cz/kebr/odkazy/skupiny/molekularni-interakce-rostlin-s-mikroorganismy.html

