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Pracuji v půdní skupině na katedře biologie ekosystémů, zabývám se

ekologií půdních mikroorganismů a snažím se přispět k pochopení role

půdního mikrobiomu ve fungování ekosystémů. Patřím k těm lidem, kteří

mají s PřF spojený celý svůj vysokoškolský život od bakaláře, přes doktorát

až do současnosti. Pro kandidaturu do AS jsem se rozhodl, protože mi PřF

dost dala, a je na čase začít nějak vracet podílením na jejím fungování. Role

AS je především kontrolní a schvalovací, nevidím tedy důvod k rozepisování

košatých vizí, které vlastně ani nejde z pozice senátora prakticky realizovat.

Pokud bych ale měl nějaké téma vypíchnout, tak bych rád, pokud to bude

možné, přispěl k tomu, aby zbytečně ještě víc nebujela už tak

hypertrofovaná byrokracie, která nám všem bere čas a energii, které

bychom měli věnovat podstatnějším věcem. Tedy studiu, výuce, vedení

studentů a vědecké práci.

zaměstnanecká komora, sekce biologických oborů

I work in the soil group at the Dept. of Ecosystem Biology and my interest is ecology of soil

microorganisms. I aim to contribute to understanding the role of soil microbiomes in ecosystem

functioning. I belong to the people who spent their entire university life here at FSc since bachelor through

PhD until present. I decided to stand as a candidate for the faculty senate because the faculty has given

me a lot and now it is my turn to give back by taking part at its functioning. The role of faculty senate is to

control and approve, therefore I don’t find sense in writing extensive visions that are not realisable from a

position of a faculty senate member. However, if I should pinpoint a topic: I would like to, if possible,

contribute to preventing our rampant bureaucracy from even further flourishing. It’s taking too much of

our time and energy that should be dedicated to more essential issues: studying, teaching, supervising

and scientific work.


