
• Moje volby• Cizí volby • Filtrování

Mgr. Jiří Bartoš, PhD. (ÚTFA Fyz PřF MU)

učo: 15215

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
• Volební obvod fyzika

1.

Překládám kandidaturu za volební obvod Fyzika do Akademického senátu Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity.

Pokud mi dáte důvěru při hlasování a budu-li zvolen, rád bych se věnoval těmto oblastem:

◦ finanční zabezpečení fyzikálního výzkumu a vzdělávání na naší fakultě,

◦ zajištění případně zlepšení podmínek pro studenty, kteří mají chuť a snahu na sobě 
pracovat nad rámec běžných studijních povinností,

◦ zapojení studentů, ale i členů akademické obce do studentských projektů jako SOČ, 
SVOČ, studentských konferencí, studijních výměnných pobytů ale i do vědeckých 
projektů,

◦ lepší informovanost členů akademické obce i studentů o práci senátu, vedení fakulty a 
zejména finančních otázkách současnosti i koncepčních plánech do budoucna,

◦ program celoživotního vzdělávání a univerzity 3. věku s fyzikálním zaměřením,

V souladu s volebním řádem prohlašuji, že: jsem členem akademické obce pouze 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, nejsem členem statutárních orgánů 
právnických osob, neprovozuji podnikatelskou činnost a nemám pracovní poměr k jinému 
zaměstnavateli než k MU.

RNDr. Milan Baláž, Ph.D., učo 1353



prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. (ÚFE Fyz PřF MU)

učo: 2560

Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D. (ÚFKL Fyz PřF MU)

učo: 7898

doc. Mgr. Pavel Souček, Ph.D. (ÚFE Fyz PřF MU)

učo: 175085

Méně

2.

V případě zvolení chci navázat na své současné působení v Akademickém senátu PřF MU za 
volební obor fyzika. Myslím, že tak mohu zúročit své zkušenosti jak senátora, tak i 
dlouholetého akademického pracovníka. Podílel jsem se na tvorbě zásadních fakultních norem, 
jako např. statutu fakulty, volebního a jednacího řádu, atd. a hodlám v tom pokračovat i nadále.

Svou práci v akademickém senátu beru velmi zodpovědně a chápu ji jako službu nejen přímo 
svým voličům, ale také všem dalším kolegům z fyziky i celé fakulty. Chci se trvale zasazovat o 
to, aby se na fakultě dále rozvíjela excelentní věda i výuka a kultivovalo akademické prostředí. 
K tomu můžu v senátu přispět při tvorbě fakultních norem nebo při schvalování pravidel pro 
rozdělování financí.

Vždy pro mě bude důležité znát názor svých kolegů, od řadových zaměstnanců až po ředitele.

Prohlašuji, že nejsem členem jiné akademické obce, nepodnikám a nemám zaměstnanecký 
poměr k jinému zaměstnavateli než k MU.
Méně

3.

Velmi si vážím nominace do akademického senátu Přírodovědecké fakulty, kterou přijímám, a 
tímto prohlašuji, že pokud budu zvolen, tak budu i ve druhém volebním období zastupovat svůj 
volební obvod svědomitě a co nejlépe. Svou činností v AS se pokusím opět přispět k řádné 
činnosti senátu a efektivnímu plnění jeho funkcí v rámci struktury fakulty a univerzity. 

◦ Při projednávání fakultních záležitostí se budu zasazovat o schvalování takových 
usnesení, která budou podporovat optimální studijní a pracovní podmínky, důležité pro 
efektivní studium a práci v rámci moderní univerzity. Budu prosazovat taková usnesení, 
aby byla zajištěna kvalitní pedagogická činnost a špičkový vědecký výzkum na fakultě a 
aby fakulta měla možnost vynikat jak v rámci českého tak i mezinárodního měřítka.

◦ Za velmi důležité považuji zasazovat se o lidský přístup v akademickém prostředí, 
podporu kvalitní výuky také v cizích jazycích a propagaci zahraničních pobytů v rámci 
studijních programů. V neposlední řadě považuji také za důležitou podporu uplatnění 
studia v praxi s využíváním získaných teoretických poznatků.

Prohlašuji, že jsem akademickým pracovníkem PřF MU a CEITECu MU a nenáležím k 
akademické obci jiné univerzity. Nejsem zaměstnancem ani členem orgánů jiných právnických 
osob.
Méně

4.

Akademický senát fakulty je její klíčovou částí, která dohlíží na život akademické obce od 
zajištění akademických svobod až po rozdělování peněz fakultou získaných za výuku i vědu. 
Pole působnosti a zodpovědnosti akademického senátu je tak velmi široké. Ve svém volebním 
programu jsem se rozhodl vybrat pouze 3 hlavní body, které by se během mého působení 
v Akademickém senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity staly mou hlavní 
prioritou.

Spravedlivé rozdělování rozpočtu s důrazem na kvalitu vědy i výuky



doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D. (ÚFE Fyz PřF MU)

učo: 6599

Kontrola a případná úprava pravidel rozdělování rozpočtu na fakultě je jedním z hlavních 
úkolů akademického senátu. O férové rozdělením financí jsem se snažil zajímat již během 
svých studií, kdy jsem byl členem Studentské komory Akademického senátu Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity a Studentské komory Akademického senátu Masarykovy 
univerzity. Nyní bych se chtěl zasazovat o pokračování ve směru, který se prosazuje na celém 
světě, a to v postupném zvyšováním zastoupení kvalitativních parametrů na tvorbě fakultního 
rozpočtu, a to jak z ohledu vědy, tak výuky. Masarykova univerzita je druhou největší a 
nejvýznamnější univerzitou v ČR a věřím, že cíleným financováním kvalitní vědy a excelentní 
výuky se můžeme stát jedničkou.

Koncepce a zavádění elektronizace výuky
Současná situace nám ukázala obtížnost poskytování plnohodnotné excelentní výuky za 
nestandardních podmínek. Masarykova univerzita se s touto situací vypořádala se ctí hodnou 
svého jména, ale nyní je zřejmá potřeba vytvoření dlouhodobé koncepce pro maximální 
elektronizaci výuky. Reálně hrozí, že se může podobná situace opakovat a pro takové případy 
je potřeba být připraven. Proto bych se chtěl zasadit o přípravu podpůrné elektronické výuky, 
která by měla být dostupná přinejmenším pro všechny povinné předměty. Za její přípravu ve 
formě webinářů, podcastů, interaktivních odpovědníků, nahrávek přednášek a podobných 
nástrojů by měli být vyučující náležitě ohodnoceni a měla by jim být poskytnuta finanční i 
materiální pomoc ze strany fakulty. Také se ukázalo, že interaktivní prvky obohacují výuku i 
v dobách standardních, a tedy by měly být zaváděny nastálo.

Elektronická komunikace uvnitř fakulty i celé univerzity
Administrativa je nutnou nikoli však oblíbenou součástí práce na univerzitě. Proto bych se rád 
zasadil o pokračování elektronizace komunikace mezi vedením ústavů a jejich členy i mezi 
děkanátem a ústavy. Standardní úkony jako podávání dovolenek či tvorba cestovních příkazů 
jsou již z velké části v INETu, ale řadu úkonů je stále provádět formou tužka-papír. Proto bych 
se rád zasadil o pokračování v elektronizaci běžného života na fakultě tak, aby tyto činnosti 
zabíraly minimum času a námahy a byly uživatelsky co nejvíce přívětivé.

Prohlašuji, že nejsem příslušný k jiné akademické obci než Fakulty, nejsem členem v žádném 
statutárním orgánu právnické osoby, neprovozují žádnou podnikatelskou činnost ani nemám 
pracovní poměr k jinému zaměstnavateli než k Masarykově univerzitě.
Méně

5.

Vážení voliči,
Netransparentní rozhodování a nerovné zacházení s pracovníky hraničící s šikanou na Ústavu 
fyzikální elektroniky po nástupu nového ředitele mě ukázaly, jak křehké jsou akademické 
svobody, a jak lhostejnost a strach dokáže zcela rozložit bývalou atmosféru tvůrčí soudržnosti 
na pracovišti. Je neuvěřitelné, že v dnešní době je možné tvrdit, že PřF zavádí zásady Evropské 
charty pro výzkumné pracovníky a současně zakrývat pravidla a způsob využití veřejných 
financí ústavu, omezovat výběr výzkumné problematiky nespecifikovanými koncepčními nebo 
kapacitními důvody, nebo dokonce veřejně ponižovat své kolegy! Pokud se legislativní 
implementací HR Award prosazuje zavádění úřednického managementu, kde je nad schopnost 
získávat a řešit granty staví servilnost k vedoucímu pracoviště, je něco špatně nastaveno.
V případě svého zvolení chci: 

◦ Celou svou autoritou prosazovat dodržování všech formálních i neformálních etických a 
morálních pravidel. Při řešení podnětů, problémů jakéhokoliv pracovníka, který se na 
mne obrátí vyslechnu všechny strany, zjistím podrobnosti k případu a využiji váhu svého 
postavení senátora k nalezení racionálního řešení konfliktní situace

◦ V ekonomické sféře chci zejména prosazovat dodržování zásady transparentnosti při 
zacházení se svěřenými veřejnými prostředky. Zajímá mne rozdělování finančních 
prostředků nejen v rámci fakulty, ale i na ústavu za který kandiduji. Budu se zajímat o 



Správa voleb 

Správa voleb 

Správa voleb 

Správa voleb 

transparentnost a hospodárnost zakázek. Chci, aby každý pracovník ústavu měl 
garantován přístup k informacím o hospodaření pracoviště.

◦ V personální oblasti se chci zaměřit na rovnost zacházení s pracovníky na pracovišti 
a rovnost přístupu k dalšímu kariernímu růstu pro všechny, nejen vyvolené. Žádný 
pracovník ústavu nesmí mít pocit, že je pracovníkem druhé nebo třetí kategorie. 
Řetězení pracovních smluv nesmí být mocensky zneužíváno. Veřejné vyjádření 
kritického názoru není projevem nekolegiality, ale atributem otevřenosti akademického 
prostředí.

◦ Jako člen komory akademických pracovníků (KAP) bych v případě zjištění jakéhokoliv 
porušení platného legislativního rámce fungování ústavu neprodleně jednal. V tomto 
směru se budu zasazovat o to, aby byla v maximální míře posílena kontrolní funkce 
členů KAP.

Tímto čestně prohlašuji, že nepřísluším k jiné akademické obci než naší fakulty. Dále 
prohlašuji, že jsem jednatelem a spolumajitelem dvou spin-off společností MU – Advex 
Instruments s.r.o a Advecoplas s.r.o., a že nemám pracovní poměr k jinému subjektu než MU.
Méně

• 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

Popis: Návrh usnesení: Akademický senát PřF MU schvaluje Rozdělení finančních prostředků PřF MU 
pro rok 2020 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů.

20. zasedání AS PřF MU, vyslovení souhlasu se jmenováním doc. RNDr. Evy 
Bártové, Ph.D., členkou Vědecké rady PřF MU.

20. 4. 2020 17:00 – 20. 4. 2020 17:00

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

Popis: Návrh usnesení: Akademický senát PřF MU souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Evy Bártové, 
Ph.D., členkou Vědecké rady PřF MU.

20. zasedání AS PřF MU, volba člena Volební a mandátové komise AS PřF MU 
za volební obvod Biologie

20. 4. 2020 17:00 – 20. 4. 2020 17:00

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

Popis: Návrh usnesení: Akademický senát PřF MU jmenuje Mgr. Hanu Cempírkovou, Ph.D., členkou 
Volební a mandátové komise AS PřF MU.




