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doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D. (ÚMS Ústavy PřF MU)

učo: 63750

doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. (ÚMS Ústavy PřF MU)

učo: 19999

E-volby a hlasování 

Volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro 
funkční období 2020–2023, včetně harmonogramu úkol

5. 6. 2020 – 18. 6. 2020 23:00

Volby vyhlásil: Mgr. David Kruml, Ph.D., učo 3442

Popis: 24. dubna 2020 

Volební seznamy jednotlivých volebních obvodů

V souladu s (https://is.muni.cz/auth/do/sci/web/fakultni_normy/private/vp/Volebni_rad_AS_PriF.pdf) 
Volebním řádem Akademického senátu PřF MU a harmonogramem úkolů a lhůt, stanoveným ve 
vyhlášení těchto voleb, jsou na tomto místě zpřístupněny volební seznamy, tj. jmenné seznamy 
jednotlivých volebních obvodů:

…více

Seznam kandidátů   |  Výsledky voleb   |  Jak kdo hlasoval

Možnosti hlasování

• Volební obvod studentů
• Volební obvod matematika

1.

V Akademickém senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity bych rád navázal na 
své zkušenosti z minulého funkčního období a jako senátor za volební obvod matematika 
pokračoval v této činnosti v druhém období. Budu-li zvolen, budu se zasazovat o to, aby 
jakékoli změny byly vždy k lepšímu, nedělaly se jen pro ně samotné a kvůli vykazování 
činnosti, což by mohlo v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit výzkum (mj. zahlcování 
administrativou) i výuku (mj. odliv studentů) na fakultě. Budu se snažit, aby byly tyto změny 
maximálně výhodné jak pro celou fakultu, tak i zejména pro Ústav matematiky a statistiky. 
Jsem odhodlán hájit zájmy Ústavu matematiky a statistiky dle svého nejlepšího vědomí a 
svědomí, stejně jako se zasazovat o šíření dobrého jména Přírodovědecké fakulty MU.

V souladu s odstavcem (2) článku 9 Volebního řádu Akademického senátu Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity deklaruji, že nejsem členem žádného statutárního nebo 
dozorčího orgánu žádné právnické osoby. Jsem členem akademické obce Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy Univerzity a Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy Univerzity v Brně, 
kde jsem zaměstnán na částečný úvazek. Nemám vlastní podnikatelskou činnost.
Méně

2.

RNDr. Milan Baláž, Ph.D., učo 1353



doc. Mgr. Josef Šilhan, Ph.D. (ÚMS Ústavy PřF MU)

učo: 3980

doc. Lukáš Vokřínek, PhD. (ÚMS Ústavy PřF MU)

učo: 43588

Správa voleb 

Ohlašuji kandidaturu do akademického senátu fakulty. Jako dlouhodobý člen Ekonomické 
komise AS se v případě zvolení chci věnovat především následujícím tématům:
• prosazování zájmů Ústavu matematiky a statistiky, zejména v rámci tvorby rozpočtu,
• vytyčení stabilních rozpočtových pravidel fakulty umožňujících ústavům plánování ve 
střednědobém a dlouhodobém výhledu,
• posuzování výkonu Přírodovědecké fakulty v rámci MU,
• vytvoření efektivního systému odvodů do centrálních zdrojů.

Prohlašuji, že náležím pouze k akademické obci Přírodovědecké fakulty MU a jsem na této 
fakultě členem obce akademických pracovníků. Dále prohlašuji, že v současnosti nejsem 
podnikatelsky činný a nejsem členem žádných statutárních orgánů právnických osob.
Méně

3.

V akademickém senátu chci hájit zájmy Ústavu matematiky a statistiky a přispět k jeho rozvoji 
v rámci PřF. Zejména se budu snažit, budu-li zvolen, o podporu internacionalizace, což z 
pohledu studentů znamená maximální zjednodušení výjezdů na zahraniční stáže (jakožto 
podpory jejich budoucího profesního růstu) i co nejširší kontakt se zahraničními studenty a 
akademickými pracovníky na MU.

Prohlašuji, že nejsem členem jiné akademické obce než PřF MU, že nejsem členem 
statutárního orgánu žádné právnické osoby, že nepodnikám a že nejsem v pracovním poměru k 
jinému zaměstnavateli než k MU.
Méně

4.

V případě zvolení do akademického senátu PřF MU budu hájit zájmy Ústavu matematiky a 
statistiky. Dále budu jako senátor podporovat internacionalizaci
výuky a studijních programů, zvyšování kvality vzdělávání a atraktivity fakulty pro vynikající 
studenty, stejně jako vytváření vhodného prostředí pro jejich
další rozvoj.

Prohlašuji, že patřím pouze k akademické obci Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity, 
nejsem členem žádného statutárního orgánu právnických
osob, neprovozuji podnikatelskou činnost a nejsem zaměstnaný jinde než na Masarykově 
univerzitě.
Méně

• Volební obvod fyzika
• Volební obvod chemie
• Volební obvod biologie
• Volební obvod vědy o Zemi

20. zasedání AS PřF MU, Rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 
2020

20. 4. 2020 17:00 – 20. 4. 2020 17:00

Volby vyhlásil: RNDr. Milan Baláž, Ph.D., učo 1353




