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Bc. MARTIN BOHATÝ

Po zdárném složení maturitní zkoušky, v roce 2007,
jsem z Liberce zamířil do Ústí nad Labem, kde jsem
v září téhož roku začal studovat bakalářský obor
Ochrana životního prostředí. I toto čtyřleté snažení (protáhl jsem si studentský
život o dva semestry, které jsem strávil v Manchesteru, v rámci programu
Erasmus) nakonec nevyšlo naprázdno, a od roku 2011 si před jméno, jak jste si
mohli povšimnout, vzorně připisuji ona slavná dvě písmenka s tečkou – a sice
Bc.
Na FŽP jsem nezanevřel, ba naopak. Na své předešlé studium navazuji
magisterským oborem Revitalizace krajiny, který, dá-li „všemohoucí“ (pan
děkan), příští rok dokončím, a tím bych uzavřel svou skromnou sbírku
akademických titulů.
Co bych na sebe měl prozradit je můj zájem o věci veřejné (prosím
nezaměňovat se stranou Věci veřejné, protože o tu žádný zájem neprojevuji –
ostatně, to málokdo), a proto jsem loni kandidoval do studentské komory
senátu FŽP, podotýkám, že úspěšně. Momentálně si odpykávám své „tři roky
natvrdo“ jakožto předseda SK AS FŽP.

Za uplynulý rok jsem měl možnost podílet se coby senátor na řešení řady
vyvstalých problémů; ať již to bylo zrušení prezenčního zápisu pro vyšší ročníky,
rozpoutaná debata o koordinaci programu Erasmus, zavedení rozšířené výuky
v angličtině (u odborných předmětů), bojůvky se studijním oddělením apod.
V současné době se činím v procesu zlepšení image naší alma mater, a s kolegy
„nadšenci“ se snažíme odvrátit smutný, ale přesto velice reálný, konec naší
upadající fakulty.
Troufám si tvrdit, že moje dosavadní kroky vedly ke zlepšení poměrů a
celkové atmosféry na FŽP, a pokud dostanu tu možnost, budu pracovat stejně
usilovně pro blaho fakulty, univerzity a všech jejích studentů i na půdě „velkého
senátu“.

PROGRAM
 Prezentovat zájmy FŽP na půdě AS UJEP
 Odvrátit konec FŽP
 Zajistit propagaci FŽP
 Hledat

nové

způsoby

uplatnění

studentů

FŽP

v rámci

probíhajících programů, grantů a začlenění výstupů z těchto
projektů do výuky
 Prohloubení meziuniverzitní, pokud možno i mezinárodní,
spolupráce na poli ochrany životního prostředí

Pokud Vás moje volební prezentace a tento program oslovili, budu rád za Vaši
podporu při doplňovací volbě do SK AS UJEP, která proběhne dne 24. 4. 2012.
martin.bohaty@gmail.com

