Kandidáti pro řádné volby do AS FTZ 2019, Candidates for elections to Academic senate FTA
Volební okrsek: Studenti FTZ
Electors: Students FTA

Bc. Iva Bernáthová
Rok narození: 1996
E-mail: iva.bernathova@seznam.cz
Stručná charakteristika kandidátky:
Iva Bernáthová na Fakultě tropického
zemědělství
již
úspěšně
vystudovala
bakalářský stupeň. Rozhodla se pokračovat ve
studiu na fakultě a nyní je studentkou
1. ročníku magisterského oboru Wildlife
Management in Tropics and Subtropics. Iva je
součástí týmu Laboratoře molekulární
biologie, kde pod vedením doktorky Barbory
Černé Bolfíkové začíná pracovat na diplomové
práci, která se týká ohrožených afrických
luskounů, nejvíce ilegálně obchodovaných
zvířat na světě. V týmu spolupracuje i na
dalších projektech, např. na genetické studii
psů „200 plemen”. Zároveň je aktivní členkou
a stážistkou spolku Derbianus Conservation,
který působí v Senegalu na záchraně antilopy
Derbyho. Sama už se stihla za antilopami do Senegalu podívat. Tento podzim pomáhala na
ČZU organizovat Global Biodiversity Conservation Conference. Můžete ji potkat na
infostánku FTZ při různých akcích jako Dny otevřených dveří nebo Veletrh vědy. Stejně
aktivně, jako reprezentuje a podporuje fakultní projekty, je připravena dále reprezentovat a
podporovat studenty, aby se na Tropech cítili jako doma. :)

Ing. Ingrid Faltová
Rok narození: 1992
E-mail: faltovai@ftz.czu.cz
Stručná charakteristika kandidátky:
Ing. Ingrid Faltová je v současné době studentkou 1. ročníku doktorského studijního
programu Tropical Agrobiology and Bioresource Management na FTZ ČZU v Praze, kde také
absolvovala předchozí magisterské studium. Za diplomovou práci „Determination of in vitro
antistaphylococcal effect of Cambodian essential oil-bearing plants using broth microdilution
volatilization method“ obdržela v loňském akademickém roce cenu ministra zemědělství.
Momentálně je součástí týmu Laboratoře etnobotaniky a etnofarmakologie, kde se pod
vedením prof. Ladislava Kokošky zabývá testováním antimikrobiální aktivity silic v kapalné a
plynné fázi. Na Katedře tropických plodin a agrolesnictví se podílí na výuce předmětů Special
Crops a Tropical Crop Production. Na Studijním oddělení FTZ pomáhá řešit problémy
studentů doktorských studijních programů. Ve volném čase spolupracuje na botanickém
pojektu Haenke, který je zaměřen na popularizaci a využití léčivých rostlin.

Ing. Tomáš Kudera
Rok narození: 1992
E-mail: kuderat@ftz.czu.cz
Stručná charakteristika kandidáta:
Tomáš je momentálně studentem 2. ročníku doktorského studijního programu Tropical
Agrobiology and Bioresource Management na FTZ ČZU v Praze. Již od studií bakalářského
oboru na tentýž fakultě pracuje v Laboratoři etnobotaniky a etnofarmakologie pod vedením
prof. Ladislava Kokošky, kde zkoumá antimikrobiální aktivitu extraktů a látek z léčivých
rostlin, převážně ze zemí Jihovýchodní Asie a Jižního Pacifiku. Ze své práce doposud
publikoval v impaktovaných vědeckých časopisech dva články, jeden jako první autor a druhý
jako spoluautor. Za poslední funkční období byl senátorem v obou Akademických Senátech
(AS FTA, AS ČZU), takže s funkcí má již potřebné zkušenosti.

Bc. Barbora Motýlová
Rok narození/ date of birth: 1995 (Praha)
Email: xmotb002@studenti.czu.cz
Stručná charakteristika kandidátky:
Barbora Motýlová je studentkou prvního ročníku magisterského
studia fakulty tropického zemědělství na oboru International
Development and Agricultural Economics. Předtím získala na
stejné fakultě bakalářský titul v oboru Trvale udržitelný rozvoj
tropů a subtropů. Svou závěrečnou práci psala u Ing. Vladimíra
Vernera, Ph. D., na téma ekonomický potenciál podužívaných a opomíjených plodin. Během
svého studia využila možnosti programu erasmu+ a strávila zimní semestr na Wageningen
University and Research (Nizozemsko). Účatnila se také letní školy v Indii v Bhubaneshwaru
na univerzitách Kalinga Institute of Industrial Technology a Kalinga Institute of Social
Sciences, která je určena pro děti z místních domorodých kmenů. Je také členkou studentské
organizace naší fakulty BeFair, kde většinou pomáhala s organizací cestovatelských
přednášek.

