
Volby do Akademického senátu ČZU v Praze
pro funkční období 2017-2020 za Fakultu životního prostředí

PREZENTACE KANDIDÁDŮ

Volby do AS ČZU v Praze proběhnou v termínu 07.11.2017 – 08.11.2017 v čase          
08:30 – 16:00 v přízemí MCEV I (v blízkosti bufetu).

Volební komise: Ing. Zdeněk Keken, Ph.D., (předseda) 
Ing. Vítězslav Moudrý, Ph.D. 
Ing. Mgr. Ondřej Lagner
Mgr. Martin Sládeček 
doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D



Volební obvod – akademických pracovníků

Volební komise: Ing. Zdeněk Keken, Ph.D., (předseda) 
Ing. Vítězslav Moudrý, Ph.D. 
Ing. Mgr. Ondřej Lagner
Mgr. Martin Sládeček 
doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D

Volby do Akademického senátu ČZU v Praze
pro funkční období 2017-2020 za Fakultu životního prostředí



doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
hanel@fzp.czu.cz

Vedoucí katedry, vedoucí profilového týmu Hydrologická a klimatická variabilita.

Národní korespondent Mezinárodní asociace hydrologických věd (IAHS) pro
povrchové vody, člen Výboru pro hydrologii Světové meteorologické organizace
(WMO), člen Mezinárodního výboru pro statistickou hydrologii (ICSH), člen
vědeckých rad (FŽP ČZU, Výzkumný ústav vodohospodářský, časopis VTEI), člen
oborových rad DSP (FŽP ČZU, FSv ČVUT).

V oblasti výzkumu se věnuje modelování dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci a extrémy, modelování
hydrologických procesů na nepozorovaných povodích a statistické hydrologii obecně. Autor řady vědeckých
publikací (články, monografie) i aplikovaných výstupů (certifikované metodiky, software).

Aktuálně s týmem vytváří interaktivní systému pro předpověď sucha a řízení povodí (zejména vyhodnocení
aktuálního stavu vodních zdrojů a plánování nakládání s vodami) v obdobích sucha v měřítku povodí útvarů
povrchových vod pro celou ČR (zakázka MŽP).

Pedagogická činnost je zaměřena na vyhodnocení dopadů klimatické změny na vodní zdroje, aplikovanou statistiku a
zejména zpracování a vizualizaci dat pomocí moderních metod.

Volby do Akademického senátu ČZU v Praze
pro funkční období 2017-2020 za FŽP, prezentace kandidátů – volební obvod akademických pracovníků



doc. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D.
Katedra geoenvironmentálních věd FŽP ČZU v Praze
chrastny@fzp.czu.cz

Foto
Zástupce vedoucího katedry/docent
Člen Akademického senátu FŽP

Členství v Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci, 
European Association of Geochemistry, 
Association of Chemistry and the Environment.

Ve výzkumu se zabývám analýzou stabilních izotopů kovů a jejich využití jako stopovačů zdrojů a procesů v přírodě. 
V České republice jsem poprvé zavedl analýzy stabilních izotopů Zn, Cu, Ni, Tl, Cr, Cd, Hg a jejich aplikace.

Jsem vedoucím Laboratoří katedry geoenvironmentálních věd.

Ve volném čase se věnuji sportu, vojenské historii a včelaření.

Přál bych si univerzitu transparentní, přátelskou a otevřenou. A univerzitu s rozumným a šetrným hospodařením. 
Více investicí do lidských zdrojů než stavebních aktivit.
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Ing. Zdeněk Keken, Ph.D.
Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze
keken@fzp.czu.cz

Foto
• 2017 – dosud   zástupce vedoucího katedry
• 2017 – dosud   Předseda Interní grantové agentury FŽP ČZU v Praze
• 2016 – dosud   místopředseda Akademického senátu FŽP ČZU v Praze
• 2013 – 2016     člen Akademického senátu FŽP ČZU
• 2012 – dosud   Předseda Disciplinární komise FŽP ČZU v Praze
• 2017 – dosud   člen zkušební komise pro udělování zkoušek odporné způsobilosti k provádění posouzení 

dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (Natura 2000)
• 2015 – dosud   člen Monitorovacího výboru Operačního programu Doprava 2014 – 2020

Věnuji se procesům posuzování vlivů na životní prostředí jak projektové, tak i koncepční úrovně (EIA a SEA). Vnitřně
mě naplňuje možnost propojení akademické a „reálné“ praktické sféry. Během své profesní kariéry jsem se podílel
na zpracování 24 posouzení vlivů provádění strategie (koncepce) na životní prostředí (celorepublikové, krajské i
místní úrovně). V rámci projektové úrovně jsem se podílel na zpracování 15 posouzení vlivu záměru na životní
prostředí a 6 studií k posouzení vlivům exportních záměrů a investic na životní prostředí (OECD). Dále se věnuji
problematice „Road Ecology“.

Své působení na FŽP nevnímám pouze jako „docházku do zaměstnání“. Záleží mi na budoucím směřování
fakulty. V rámci svého působení se snažím přispívat k silnější vnitřní integritě FŽP, a toto bych rád provázal i s
celouniverzitní úrovní.

Volby do Akademického senátu ČZU v Praze
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prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze
mandak@fzp.czu.cz

Foto
Vedoucí profilového týmu FŽP zaměřeného na biodiverzitu a evoluci rostlin
Výzkumný pracovník Oddělení evoluční biologie rostlin Botanického ústavu AV ČR

• člen vědecké rady FŽP ČZU
• člen panelu botanika-zoologie Grantové agentury ČR
• člen redakční rady časopisu Flora
• člen České botanické společnosti a Americké botanické společnosti

Výuka: garant předmětů Botanika, Ekologie rostlin a Molekulární metody v ochraně přírody

Specializace: fylogeografie a fylogeneze vybraných rostlinných druhů
V současnosti řešitel dvou grantových projektů financovaných Grantovou agenturou ČR zaměřených na (1) význam
klimatu a historie populací pro expanzi rostlinných druhů na okrajích areálů a (2) evoluci taxonomicky kritické
skupiny druhů z okruhu Chenopodium album.
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Volby do Akademického senátu ČZU v Praze
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doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze
simova@fzp.czu.cz

Foto
Pracovní zařazení: vedoucí katedry, docent

Další: předseda AS FŽP, dlouholetý člen AS ČZU a ekonomické komise AS ČZU,
hodnotitel Národního akreditačního úřadu, člen Vědecké rady FŽP, člen oborové rady
DSP AKE, leader profilového výzkumného týmu FŽP Spatial Science in Ecology and
Environment, hodnotitel TAČR, člen redakční rady Geoinformatics FCE, člen České
asociace pro geoinformace, České společnosti pro ekologii, IALE …

CV: Aplikovaná ekologie (Ing., 1996), Ekologie (Ph.D., 2006), Aplikovaná a krajinná ekologie (doc., 2015); 1996 – 2003
Správa chráněných krajinných oblastí ČR (dnes AOPK ČR) - design základu (geo)informačního systému ochrany
přírody; 2003 – 2008 odborný asistent na KBÚK; od 2008 vedoucí KAGÚP.

O mě: Baví mě spojovat informace z různých oborů a zdrojů, ať už jde o vědu, výuku, praxi či management.
Dosavadním výsledkem je úspěšná katedra, v ČR ojedinělý a ve světě aktuální výzkumný směr a v neposlední řadě
uplatnění diplomantů v prestižních pozicích u nás i v zahraničí.

Co je podle mne podstatné pro práci v AS ČZU teď? Podpora nového rektora v prosazování zájmů univerzity.



doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D.
Katedra geoenvironmentálních věd FŽP ČZU v Praze
trakal@fzp.czu.cz 

Foto Docent na katedře geoenvironmentálních věd
Člen AS FŽP ČZU v Praze

Členství v národních/mezinárodních komisích, radách a výborech:
Food and Agriculture COST Action TD1107 
European Association of Geochemistry
Nordic Association of Agricultural Scientists
Lysimeter Research Group

Výuka: 
• Environmentální hydrogeologie (česky/anglicky)
• Environmental Soil Chemistry
• Field practice for EGS
• Seminar for EGS

Výzkumná činnost:
Vystudovaný hydrogeolog na PřF UK; předmětem mého výzkumu jsou inovativní přístupy k odstraňování kovů a metaloidů 
z různých složek životního prostředí a také řešení problematiky sucha pomocí aplikace stabilní organické hmoty do půdy

» Hodlám prosazovat silnou a nezávislou fakultu v rámci České zemědělské univerzity «

Volby do Akademického senátu ČZU v Praze
pro funkční období 2017-2020 za FŽP, prezentace kandidátů – volební obvod akademických pracovníků



doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze
vojar@fzp.czu.cz

Foto
Funkce, zařazení
Vedoucí Katedry ekologie FŽP ČZU v Praze 

Členství ve vědeckých společnostech, komisích atd.
Člen Societas Europaea Herpetologica, České herpetologické 
společnosti a České společnosti pro ekologii 

Vědecké zaměření
Zabývám se ekologií a ochranou obojživelníků, ale také biologickým potenciálem těžbou ovlivněných ploch.
Výuka
Učím zejména v prakticky zaměřených předmětech, jako např. Ochrana přírody, Biologická hodnocení nebo Biologie
ochrany přírody. Učím rád.

Proč kandiduji do AS ČZU?
Vždy jsem se zajímal o dění na fakultě, ať už jako řadový člen či jako předseda akademického senátu. Rád bych byl
užitečný i v rámci prosazování zájmů fakulty při jednáních na celouniverzitní úrovni.
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Volební komise: Ing. Zdeněk Keken, Ph.D., (předseda) 
Ing. Vítězslav Moudrý, Ph.D. 
Ing. Mgr. Ondřej Lagner
Mgr. Martin Sládeček 
doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D
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Volební obvod - studentů



Volby do Akademického senátu ČZU v Praze
pro funkční období 2017-2020 za FŽP, prezentace kandidátů – volební obvod studentů

Ing. Lukáš Gábor
Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze
gabor@fzp.czu.cz

Foto
Doktorand / Projektový manažer Career Center ČZU

Absolvent oboru aplikovaná ekologie. Během studií jsem byl na studijním pobytu v
Irsku (Cork). Aktuálně jsem na stáži v Helmholtz Centre for Environmental Research
(Německo).

• Co změnit?
• vyšší důraz na rozvoj kritického uvažování a práci s informacemi
• méně pak na všudypřítomné biflování faktů (samozřejmě, jsou věci které se člověk naučit musí)

• Co dělám?
• v disertační práci řeším vlil kvality prostorových dat na modely druhové distribuce
• podílím se na výuce GIS I a výpočetních metod, kde se snažím co nejvíce aplikovat své zkušenosti z praxe

• V Career Center ČZU:
• realizuji aktivity zaměřené na profesní rozvoj (workshopy, veletrh pracovních příležitostí, pitch bootcamp)
• maximálně tak propojujeme univerzitní prostředí s praxí



Volby do Akademického senátu ČZU v Praze
pro funkční období 2017-2020 za FŽP, prezentace kandidátů – volební obvod studentů

Ing. Barbora Hudcová
Katedra geoenvironmentálních věd FŽP ČZU v Praze
hudcovab@fzp.czu.cz

Foto
Studentka doktorského programu (obor: Environmentální modelování)
Předchozí studia: - Management ochrany životního prostředí, UPCE (Bc.)

- Technická fyzikální chemie, UPCE (Ing.)

Publikace v prestižních časopisech
Aktivní prezentace na významných mezinárodních konferencích 

Zaměření: - syntéza a charakterizace inovativních pevných materiálů
- modelování záchytu kovů a metaloidů na pevné materiály
- charakterizace povrchu pevných materiálů
- stabilita a stabilizační efektivita pevných materiálů v reálných půdách kontaminovaných kovy a metaloidy

Další aktivity: - laboratorní cvičení pro studenty SŠ
- aktivní členství v neziskových organizacích (práce s dětmi, mládeží a mentálně postiženými)

Cíl: větší zapojení studentů do vědeckých projektů (včetně aplikovaného výzkumu) v rámci BP/DP
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Tereza Kadeřábková
obor Vodní hospodářství (KVHEM)
xkadt004@studenti.czu.cz

Foto
studentka 3. ročníku bakalářského studia
Po nástupu na naši fakultu jsem si jí ihned zamilovala, trávím zde spoustu času a
záleží mi na ní. Jakmile se objevila možnost fakultu ještě vylepšit, neváhala jsem ani
minutu a musela jsem se aktivně zapojit.

Do Akademického senátu kandiduji za účelem zlepšování vztahů studentů s
katedrou, a také kvůli prosazování studentských zájmů.

Na střední škole jsem se zúčastnila několika soutěží v práci v programu ArchiCAD, a také dalších soutěží v oboru
stavebnictví. Nyní se v rámci svého studia věnuji odvětví vodárenství, kam směřuji i svou bakalářskou práci, jejímž
tématem je kontrola kvality, společně s úpravou podzemní a povrchové pitné vody v ČR.

V případě svého zvolení se budu zasazovat o:
• Větší zapojení studentů nižších ročníků do chodu katedry (organizace, větší zapojení do výuky, projektů či akcí).
• Lepší komunikaci mezi studenty a vedením fakulty.
• Podpora bezplatné volitelné výuky cizích jazyků.
• Zpříjemnění našeho denního pobytu na fakultě (plnohodnotná studovna a rekreační prostory pro studenty).
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Sára Marcinková
Sara.Marcinkova@pvk.cz

Praxe: 
 GIS operátor, PVK a.s. – vizualizace 

vodovodní a kanalizační sítě na území 
Prahy v prostředí ArcGIS, WebGIS

 Člen týmu podílející se na chodu 
Kamencového jezera 

BP: Kvalita otevřených dat druhové diverzity 
v databázích

Studentka oboru BEKOL – 3.ročník 

Záliba: Péče o zachráněné volně žijící živočichy v 
záchranné Stanici Pavlov o.p.s.

Osud fakulty mi není lhostejný. Ačkoli 
máme nakročeno správným směrem, 
pořád je na čem pracovat. 
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Elen Šimáčková
Územní technická a správní služba FŽP ČZU v Praze

- studentka bakalářského oboru
- členka Komise životního prostředí pro MČ Praha - Čakovice

Dobrý den,
studuji na Fakultě životního prostředí třetím rokem. Mým oborem je Územní technická a správní služba. Jako studentka
bakalářského studia a současně budoucí studentka navazujícího magisterského studia jsem se přihlásila do těchto voleb s cílem
hájit zájmy Fakulty životního prostředí. Mezi své cíle si kladu především vstřícný a přátelský přístup mezi vedením fakulty a
studenty, podporu studentských spolků a podporu výkonných studentů v jejich vzdělávání.

„Slibuji, že budu hájit zájmy Fakulty životního prostředí, studentů a budu prosazovat NAŠE návrhy a podněty na 
jakákoliv zlepšení v rámci ČZU.“

„Nedělejme věci lépe, ale jinak!“

Simackoe@gmail.com
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Ing. Adéla Stanislavová
Katedra biotechnických úprav v krajině FŽP ČZU v Praze
stanislavova@fzp.czu.cz

Ph.D. Student / administrativní pracovník na oddělení mezinárodních vztahů

Absolventka magisterského oboru Landscape Planning, nyní studentka
doktorského studia Applied and Landscape Ecology. Absolvovala roční studium
ve Švédsku a stáž v Belgii.

Jsem studentkou 2. ročníku doktorského studia a ve svém výzkumu se zabývám problematikou přístupu k půdě
pro mladé a nové farmáře a problematikou držby zemědělské půdy v Evropě. Jsem součástí evropského projektu
Learning Towards Access to Land in Europe, v rámci kterého se aktivně vzděláváme v problematice přístupu k
půdě a komunitou podporovaného zemědělství (CSA).

Již druhým rokem pomáhám s výukou předmětu Land Management, kde se studentům snažíme přiblížit
udržitelné využívání zemědělské krajiny.

V Akademickém senátu bych ráda prosazovala zkvalitnění výuky, lepší propojení mezi jednotlivými předměty,
možnost studentů se zapojit do aktuálních projektů a lepší stravovací podmínky nejen pro studenty



Volby do Akademického senátu ČZU v Praze
pro funkční období 2017-2020 za FŽP, prezentace kandidátů – volební obvod studentů

Ing. Petr Ouředníček
Katedra geoenvironmentálních věd FŽP ČZU v Praze
ourednicek@fzp.czu.cz

Foto
Doktorand

 Člen akademického senátu ČZU od roku 2016
 Reprezentant ČR a CŽU ve veslování
 Specializací zaměřen na půdní fyziku a kontaminace půd

Na ČZU působím již od roku 2008.

Vystudoval jsem zde bakalářský i navazující magisterský program a nyní pokračuji jako doktorand, za ty roky mám velmi dobrý 
přehled v rámci dění na ČZU a vím tedy, „jak to tady chodí“.

Vždy jsem oceňoval možnost propojení kvalitního studia a výzkumu s aktivním sportovním životem, které ČZU nabízí a tento směr
budu jako člen akademického senátu nadále velmi podporovat.

Hodlám podporovat všechny návrhy, které budou zkvalitňovat a zefektivňovat výuku.

Budu prosazovat důraz na rozvoj zázemí ČZU k zajištění maximálního komfortu pro studenty i pedagogy v rámci výzkumu i studia.

Pomohu šířit dobré jméno ČZU nejen v rámci univerzity, ale též mimo ni .



Bc. Alena Vlková
Regionální environmentální správa, kombinovaná forma
avlkova@rektorat.czu.cz

Foto
• Studentka 1. ročníku navazujícího magisterského studia 

obor Regionální environmentální správa, kombinovaná forma

• Vedoucí Školky Poníček – dětské skupiny ČZU v Praze

• Umožnění vyřizování běžných studijních záležitostí čistě online
• Zrušení „papírového“ indexu, zjednodušení zapisování evidence zápočtů a zkoušek
• Zasazení se o vznik funkce „studentského ombudsmana“, který by řešil problémy studentů s vedením ČZU
• Iniciování nových funkcí v mobilní aplikaci Moje ČZU, např. zapisování na zkoušky
• Tlak na zvýšení úrovně stravování studentů ČZU včetně rozšíření možností stravování pro studenty

kombinovaného studia (zejména během víkendů)
• Snaha o rozšíření služeb Školky Poníček pro všechny studenty-rodiče během výuky, zápočtů, zkouškového

období a to vč. doby večerní výuky a víkendů
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