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Doposud jsem do Akademického senátu PřF JU nikdy nekandidoval, nicméně souběh několika 

faktorů mě přiměl tento postoj změnit. Domnívám se, že mám poměrně bohaté zkušenosti 

s výukou a školením studentů, s popularizací vědy i ochranářských témat a s koordinací 

zájmových skupin (byl jsem předsedou dvou skupin v rámci Unie českých a slovenských 

zoologických zahrad a v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií). To bych chtěl nyní 

zúročit ve prospěch našich studentů a pedagogů. Ačkoliv má senát jen omezené pravomoci, snažil 

bych se s kolegy např. o vylepšení studia (optimalizace stávajících kurzů, zvýšení podílu tzv. soft-

skills kurzů, ale současně udržení maximální flexibility studia) nebo usnadnění zaměstnanecké 

práce dalším stupněm digitalizace fakulty (např. elektronická evidence závad, elektronické 

cestovní příkazy), čímž bychom se my zaměstnanci mohli více věnovat studentům a svému 

výzkumu. Též bych byl rád nápomocný kolegům z propagačního oddělení. 

 
Until now, I have never run for the Academic Senate of the Faculty of Science; however, the 

confluence of several factors made me change this position. I believe that I have relatively rich 

experience in teaching and training students, in popularizing science and conservation topics, 

and in coordinating interest groups (I was the chairman of two groups within the Union of Czech 

and Slovak Zoos and in the European Association of Zoos and Aquaria). I would like to capitalize 

on this for the benefit of our students and teachers. Although the senate has only limited powers, 

I would try with my colleagues to improve the study (optimization of existing courses, increase 

the proportion of so-called soft-skills courses, but at the same time maintain the maximum 

flexibility of the study) or to facilitate the staff's work with the next level of digitization of the 

faculty, which would allow us to devote more time to students and our research. I would also like 

to be helpful to colleagues in the Marketing office. 


