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O mně… *1968, absolvent LETI v Sankt Petěrburgu, FEL ČVUT,  1. LF UK; dvě 

funkční období v AS FEL, dvě funkční období v AS ČVUT, zde předseda komise 

pedagogické, člen komisí pro vědu a rozvoj, legislativní, redakční radní Pražské techniky; 

vedu naši katedru; ve výzkumu se zaměřuji na pomezí fyziky plazmatu a mikrobiologie a  

na nefrologii; výuka a vzdělávání: fyzikální předměty, popularizace fyziky a přírodních věd, 

vyrovnávání příležitostí při vstupu na VŠ, práce s talentovanými středoškoláky.  

Co chci v AS ČVUT dělat?  Obecně: Předávat podněty akademické obce, 

studovat předkládané dokumenty a domýšlet jejich důsledky. Ptát se, když sám 

nerozumím a vysvětlovat, když není rozumět mně. Připustit si, že nejsem 

vševědoucí a poradit se, když je třeba. Vyměňovat si názory a nebrat si osobně 

případné spory. Naslouchat, ale ozvat se vždy, když se něco příčí zdravému 

rozumu. Klást otázky, které jsou prosté, ale na místě. (Slovy profesora Petra 

Konvalinky po vystoupení před akademickou obcí: Už to vypadalo dobře, a pak se 

přihlásil ňákej šťoura jako Kříha a zeptal se.)  Speciálně: Zaměřit se na podporu 

projektů ze strany ČVUT: příprava na výzvy, časné oznamování výzev, jasná pravidla pro pověřování přípravou 

celoškolských projektů a sestavování týmů, registr klíčových kompetencí, předávání zkušeností, doplnění chybějících 

předpisů upravujících vztahy v projektech přes více součástí, motivační systém pro přípravu projektů, zajištění 

potřebných výběrových řízení ze strany ČVUT a informační infrastruktura pro řízení, oběh dokumentů a účetnictví. 

Proč kandiduji? Děkuji za důvěru, kterou mi při minulých volbách svěřili voliči. Nechci Vás zklamat tím, že 

bych nekandidoval a jedině volby mi mohou říci, že nastal čas uvolnit místo jiným. Propracovanou podporu projektů 

ze strany ČVUT považuji za cestu z hrozby autodigestivních procesů na univerzitě při zmenšování stávajících zdrojů. 

A konec konců… Rektorovi Konvalinkovi nějaký ten šťoura jistě napomůže k moudrému vládnutí.  
 
Se svou kandidaturou do AS ČVUT souhlasím. 

      V Praze dne 18. listopadu 2013 


