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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
Volební obvod chemie
doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (NCBR PřF MU)
1.

Jan Havliš
učo: 743

Rád bych tedy s vaší podporou pro další období obhájil svůj mandát v Akademickém senátu
Přírodovědecké fakulty MU ve volebním obvodu chemie, abych se nejen podílel na běžném
chodu instituce, ale pokusil se naplnit i její širší – níže vyjádřené – cíle
◦ utváření podmínek pro náročnou výuku a kvalitní výzkum na fakultě, bez nutnosti
upřednostňovat jedno před druhým, pokračovat ve zlepšování podmínek studia i
zahraničních studentů (volba kurzů v angličtině)
◦ ve druhém období bych se rád zapojil do práce senátních komisí, pravděpodobně
v legislativní
◦ naplňovat roli senátora v komunikaci s vedením a akademickou obcí ústavů mého
volebního obvodu chemie
◦ iniciovat eventuálně debatu o ustavení nezávislého etického panelu po vzoru
úřadů/organizací pro integritu výzkumu nejen v reakci na případ prof. Zbořila na UPOL
Čestně touto cestou prohlašuji, že jsem v současnosti členem akademické obce Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity, nejsem činný v orgánech právnických osob, nevyvíjím vlastní
podnikatelskou činnost a nemám další zaměstnanecký poměr. Jsem zaměstnancem PřF MU a
členem její akademické obce jako akademický pracovník od října 1997.
V současné době přednáším jako externista pro Ústav jazykovědy a baltistiky Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity a od září 2017 jsem na tomtéž ústavu postgraduálním
studentem.

Méně
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (ÚBioch Chem PřF MU)
2.

učo: 13418

Stanoviska a prohlášení:
1. Kladení důrazu na pokračující podporu kvalitativních parametrů experimentálních oborů
v rámci fakulty zahrnující podporu více individualizované praktické oblasti výuky,
komunikačních dovedností, jazykové vybavenosti a zahraničních zkušeností studentů,
majících přímý dopad na kvalitu a uplatnitelnost našich absolventů.
2. Podpora vedení fakulty v dalších krocích pro spravedlivé výkonnostní rozdělování
finančních prostředků fakultám ze strany vedení univerzity a snižování daňové zátěže
rektorátem, jakožto klíčových faktorů pro zachování motivace rozvoje excelence v
oblasti výuky a výzkumu.
3. Aktivní účast v rámci přípravy a akreditace anglických studijních programů a dalších
nástrojů podporujících internacionalizaci fakulty, jakožto zásadního nástroje pro další
rozvoj v rámci kompetitivního kvalitního vzdělávání studentů a vědecké excelence.
4. Nadále se aktivně podílet na implementaci metodik hodnocení vědy a výuky (Hodnocení
vědy 2017+, Metodika financování VVŠ 2018+) v rámci fakulty takovým způsobem,
aby byla zachována motivace jednotlivých ústavů pro provádění excelentní vědy a
současné další podpory kvalitního vzdělávání studentů na všech stupních studia.
5. V oblasti grantové podpory i nadále dbát na co nejjednodušší a efektivní správu projektů
a zavedení dalších kroků vedoucích k cílené nabídce vhodných soutěží pro jednotlivé
vědecké týmy grantovým oddělením, jakožto dalšího nástroje podporujícího úspěšnost v
národních a evropských grantových soutěžích.
Prohlašuji, že nepřísluším k akademické obci jiné fakulty nebo vysoké školy, nejsem členem
statutárního orgánu žádné právnické osoby, nevykonávám vlastní
podnikatelskou činnost a nemám pracovní poměr k jinému zaměstnavateli než k MU PřF.
Méně

3.

PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D. (Metabol EnvChem RECETOX PřF MU)
učo: 238088

Představení kandidáta:
Na Masarykově univerzitě působím od roku 2015 jako vedoucí výzkumné skupiny a odborný
asistent v Centru RECETOX, Přírodovědecké fakulty MU. V akademickém
senátu a Kolejní radě jsem se angažoval již během studia na Farmaceutické fakultě, Univerzity
Karlovy v Hradci Králové. Působil jsem v roli viceprezidenta Spolku
Českých Studentů Farmacie a nyní jsem jeho čestným členem.
Volební program:
Od začátku svého působení na MU se zajímám o dění na půdě univerzity i PřF MU a rád bych
se aktivně podílel na dalším směřování fakulty a profilování celé univerzity. Aktivním
zapojením myslím mj. otevřenost a obousměrný tok informací, tedy předávání témat
diskutovaných v senátní obci, ale také srozumitelná komunikace záměrů vedení fakulty
směrem k mým kolegům. Vzhledem k tomu, že jsem současně vyučujícím a odborným
garantem, školitelem doktorských, magisterských a bakalářských studentů, a vedu vlastní
výzkumnou skupinu, jsem v intenzivním kontaktu s realitou vysokoškolského života a mám
představu o tom, co oblasti výuky i výzkumu vyžadují, a tedy jsem schopen přispět do diskuzí
o těchto tématech. Zároveň mi nechybí pokora a ochota vnímat MU jako celek a vidět za
hranice vlastního ústavu a fakulty. V nadcházejícím období čeká AS PřF MU další rozvoj

infrastruktury, zdůrazňována je nutnost internacionalizace a rozvoje lidského kapitálu, revize
hodnocení vědy dle Metodiky 17+ a řada dalších závažných témat. Mým cílem je podílet se na
takových krocích, které povedou k vytváření atraktivních a kompetitivních pracovních a
výzkumných podmínek na MU, internacionalizaci a zvyšování prestiže MU pro uchazeče o
studium od bakalářských po doktorské programy a zvyšování kvality absolventů. V neposlední
řadě bych se rád podílel na oživení společenského života na kampusu, protože neformální
kontakt mezi studenty a akademickými pracovníky je základem k posilování tolik potřebné
vnitřní sounáležitosti a institucionární kultury PřF MU. Je zcela jistě řada dalších důležitých
témat, která by měla (a bude muset) PřF MU řešit a k nimž se bude muset AS vyjadřovat a
která jsem nezmínil. Na nová témata a nové výzvy související s prací v AS PřF MU jsem
připraven a budu se jim svědomitě věnovat.
Prohlášení kandidáta:
Čestně touto cestou prohlašuji, že nejsem v současnosti členem jiné akademické obce než PřF
MU, nejsem členem statutárních orgánů právnických osob, neprovozuji vlastní podnikatelskou
činnost a nemám další zaměstnanecký poměr. Jsem zaměstnancem Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity a členem její
akademické obce.
Méně
Mgr. Peter Šebej, Ph.D. (Fotoch ChemNas RECETOX PřF MU)
4.

učo: 63803

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ucházím se o Vaši důvěru jako kandidát do senátu naší fakulty, kde chci zúročit své zkušenosti
z Masarykovy univerzity i jiných institucí, kde jsem pracovně pobýval. Na naší fakultě
působím jako odborný asistent a kromě výzkumu a výuky jsem se jako člen týmu rovněž
účastnil přípravy některých studijních programů, které byly úspěšně akreditovány od
akademického roku 2019/2020, a vnímám tak snahu fakulty i všech kolegů nejen o kvalitní
výzkum, ale i kvalitní výuku.
Jako součást výzkumné univerzity jsme se naučili velmi úspěšně žít a spolupracovat v
mezinárodním prostředí, ale protože výzkum a výuka jsou nerozlučně spjaty, měli bychom se
kromě neustálé snahy o zvyšování kvality výzkumu zaměřit na další kroky vedoucí ke zvýšení
kvality výuky a posílení jejího mezinárodního přesahu.
Na rozdíl od doktorských studijních programů, kde je již nyní zvyšující se podíl jak
mezinárodních studentů, tak kurzů vyučovaných v angličtině, je situace v magisterských a
bakalářských programech jiná – chybí širší nabídka předmětů v angličtině i tlak na její
rozšiřování z řad studentů i akademiků. To dohromady zase způsobuje malou poptávku v širším
mezinárodním rámci, a to nejen mezi výměnnými studenty, ale i co se týče zájmu o celé
studium u nás. Chci proto přispět k dalšímu rozšiřování internacionalizace MU a zvyšování
prestiže.
V rámci naší fakulty vnímám ještě jednu bariéru, a to mezi kolegy, kteří (zatím) nemluví
dostatečně česky, a standardním fungováním fakulty a rád bych přispěl k jejímu rychlejšímu
odstranění, což by měla být součást snahy fakulty o přilákání odborníků ze zahraničí.
Jsem si vědom, že akademický senát se bude zabývat i dalšími tématy důležitými pro naši
fakultu i celou MU a budu se jim věnovat podle svého nejlepšího vědomí.
V souladu s požadavkem čl. 9 Volebního řádu AS PřF prohlašuji, že jsem členem obce
akademických pracovníků PřF MU, a nejsem členem akademické obce jiné fakulty nebo
vysoké školy, dále nejsem členem statutárních orgánů žádné právnické osoby, nevyvíjím
vlastní podnikatelskou činnost a nejsem v pracovním poměru mimo Masarykovu univerzitu.
Za Váš případný hlas Vám předem děkuji!

Méně
prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. (ÚChem Chem PřF MU)
5.

učo: 203255

Ve svém druhém volebním období senátora Přírodovědecké fakulty bych chtěl, stejně jako
doposud, přispívat k diskuzi o pravidlech, která jsou nastavována na fakultní úrovni a to jak v
oblasti výuky, tak i ve výzkumu a vědě. Zde nastíním jen některé důležité body, při jejichž
projednávání budu aktivně vystupovat. Značné rezervy vidím v definování pravidel pro
hodnocení ústavů a center podle nové metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů
účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika M17+). K jejich správnému nastavení
na další roky je velmi důležitý dialog mezi vedoucími výzkumných skupin a vedením PřF. Pro
zprostředkování tohoto dialogu je ideálním místem právě senát. Nový systém hodnocení se
týká nejen fakultní úrovně, ale také té univerzitní. Chci stimulovat
vedení PřF k pevnému prosazování spravedlivého nastavení pravidel při dělení univerzitního
rozpočtu, které by přineslo na PřF adekvátní část z prostředků rozdělovaných na univerzitní
úrovni. Přírodovědecká fakulta, fakulta s výrazně největším vědeckým výkonem na MU, si
musí svou prestiž i takto obhajovat. Když se vrátím na fakultní úroveň, budu bojovat proti
administrativní zátěži, která je mnohdy neopodstatněná a je uplatňována bez dostatečné
diskuze s pracovníky, na které nejvíce dopadá. Při jednání senátu chci také iniciovat diskuzi o
přestavbě části knihovny Univerzitního kampusu Bohunice, na multifunkční konferenční
centrum. Současná kapacita knihovny je naddimenzovaná. Přitom je zarážející, že kampus
nedisponuje důstojným prostorem, který by kompaktně propojoval přednáškový sál, foyer,
catering atd., což je nutná podmínka k bezproblémovému pořádání konferencí. Vzniklé
centrum by mohlo být navíc využíváno i k pořádání studentských a univerzitních akcí.
Čestně touto cestou prohlašuji, že nejsem v současnosti členem jiné akademické obce než PřF
MU, nejsem členem statutárních orgánů právnických osob, neprovozuji vlastní podnikatelskou
činnost a nemám další zaměstnanecký poměr. Jsem zaměstnancem Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity a členem její akademické obce.
Méně
•
•

Volební obvod biologie
Volební obvod vědy o Zemi

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

Správa voleb

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.

Správa voleb

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.

