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Krátko o tom, prečo kandidujem: 

V roku 2017 som ukončil magisterské štúdium na Katedre kartografie, geoinformatiky a diaľkového 

prieskumu Zeme so zameraním na analytické spracovanie satelitných a leteckých údajov DPZ. Už počas štúdia 

na magisterskom stupni som si uvedomoval viaceré problémové oblasti na fakulte a neskôr počas prijímacieho 

konania na doktorandské štúdium v lete roku 2017 som si všimol viacero prekážok, ktoré pokračujúcim 

potenciálnym mladým vedcom môžu výraznou mierou skomplikovať svoje budúce pôsobenie vo vedeckej 

sfére. V priebehu školského roku 2017/2018 sa mi podarilo úspešne integrovať do vedeckého prostredia 

v rámci Geografického ústavu SAV. Zároveň som naďalej pociťoval problematiku zapájania mladých 

vedeckých pracovníkov do diania na fakulte a to aj napriek tomu, že som zostal študentom Prírodovedeckej 

fakulty. Snaha zapájať sa do grantových schém pre mladých vedcov alebo výziev projektu ERASMUS je pre 

študentov zapojených do výskumu na externých vzdelávacích inštitúciách značne obmedzená. Cieľom mojej 

kandidatúry je zvýšenie povedomia a záujmu vedenia o študentov Prírodovedeckej fakulty alokovaných 

na pracoviskách SAV a iných externých inštitúciách a ich intenzívnejšie personálne prepojenie so štruktúrami 

a pracoviskami na fakulte. Chcel by som sa zamerať na využívanie inovatívneho pedagogického prístupu 

týchto študentov a ich vedomostí pri práci s najaktuálnejších softvérovým aj laboratórnym vybavením 

na pracoviskách fakulty. Týmto prístupom chcem napomôcť k zvýšeniu popularity vedeckej činnosti medzi 

mladšími študentami a ich zapojenie do vedeckej činnosti ešte pred ukončením ich štúdia a tým im značnou 

mierou uľahčiť prechod do vedeckej sféry.  

Ako študent tejto fakulty som dlhoročne pociťoval potrebu prezentovať svoj názor na pedagogickú činnosť 

zamestnancov fakulty a dnes ako doktorandovi vyučujúcemu na fakulte mi taktiež chýba spätná väzba 

od študentov. V tejto sfére vidím priestor na zlepšenie hodnotiaceho mechanizmu – Študentskej ANKETY. 

Zapojením čo najvýraznejšieho množstva študentov do tejto ANKETY sa automaticky zvyšuje anonymita 

jednotlivých komentárov a zvyšuje tlak na vedenie fakulty pre vyvodenie dôsledkov. Preto jedným 

z mojich hlavných cieľov je využívanie tohto mechanizmu pre skvalitňovanie vyučovacieho procesu 

a získanie prehľadu o kvalite pedagogickej činnosti. 


