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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:
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Volební obvod studentů
Volební obvod matematika
Volební obvod fyzika
Volební obvod chemie
Volební obvod biologie
RNDr. Milan Baláž, Ph.D. (Rostl ÚEB Biol PřF MU)
1.

učo: 1353

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi požádat Vás o hlas ve volbách do Akademického senátu PřF MU za volební obvod
Biologie.
Po dvou obdobích ve funkci předsedy fakultního senátu jsem velmi zvažoval, zda mám
kandidovat znovu. Myslím totiž, že senát fungoval v onom období (2014–2017, 2017–2020)
řádně a haněl bych (nejen) svoji práci, kdybych se zde rozepisoval o tom, co zásadního do
fungování senátu je nutné po těchto volbách vnést. Jenže, když člověk nemá silné vize příštího
vývoje fungování senátu a fakulty, měl by do této „fakultní politiky“ vůbec vstupovat?
Odpovídal jsem si: „Ne! Jsi „stará struktura“ a „tradiční politická strana“, uvolni místo někomu
neopotřebovanému… Předsedou nemůžeš být znovu ani náhodou (Statut fakulty to správně
zakazuje) a budeš jen trpět, pokud příští předseda třeba jen trochu zaškobrtne…Ještě to by
scházelo, abys začal udělovat moudra a „knížecí rady“…“
Mé původní vnitřní „ne“ se však v posledních týdnech změnilo na „ano“. Tak jako v jiných
politikách, od komunální po tu nejvyšší parlamentní, je totiž nutné hlídat, aby základní principy
a mechanismy fungování společnosti (zde fakulty), jsou-li v danou chvíli nastaveny správně (a
já jsem niterně přesvědčen, že jsou!), v budoucnu nezačaly erodovat. A právě tuhle hrozbu jsem

v posledních týdnech zaznamenal – snahu využít senát ke zviditelnění a „legalizaci“ jistých
partikulárních zájmů, které však přitom dle mého názoru k projednání fakultnímu senátu
nepřísluší. Podle mého soudu se opravdu senát nemá vyjadřovat ke klimatickým změnám (neb
téma je to odborně velmi složité a přitom zpolitizované; myslíte, že senát se má vyjadřovat k
otázkám typu „Jaderná energetika – ano či ne?“). Zrovna tak nemá hrát roli arbitra ve sporech,
v nichž padají závažná obvinění z hostilního zacházení a z bossingu, když dosud probíhá
šetření orgány, které k tomu jsou kompetentní (v tomto případě univerzitní Kontrolní odbor
RMU a Panel pro rovné příležitosti). Rovněž téma potřeby zachování kontinuity a jisté
uniformity organizačních řádů fakultních ústavů se ukázalo být velmi silné. A toto vše jsou
věci, kdy dlouhodobý přehled v legislativě a zběhlost ve psaných i nepsaných pravidlech jsou
zcela zásadní.
Samozřejmě, i nadále bych se chtěl věnovat rozpočtování fakulty či tvorbě legislativních
norem, tedy oblastem, kterým se věnuji dlouhodobě.
Deklaruji předem, že se chci pokusit o zisk mandátu do AS MU v podzimních volbách. Pokud
by se mi podařilo jej získat, pak v případě časového stresu uvolním případnou pozici člena
fakultního senátu dalšímu z kandidátů. Pozice univerzitního senátora by mi totiž umožňovala
kdykoli vystoupit na zasedání fakultního senátu, a tím pádem neztratit ve fakultním senátu
veškerý vliv.
V souladu s požadavkem čl. 9 Volebního řádu AS PřF prohlašuji, že jsem členem obce
akademických pracovníků PřF MU, nejsem členem akademické obce jiné fakulty nebo vysoké
školy, nejsem členem statutárních orgánů žádné právnické osoby, nevyvíjím vlastní
podnikatelskou činnost a v pracovním poměru jsem mimo Masarykovu univerzitu pouze k obci
Dolní Rožínka, kde bydlím; tento pracovní poměr vyplývá z pozice člena rady obce.
Za Váš případný hlas Vám předem děkuji.
Méně
Mgr. Martin Čuta, Ph.D. (ÚAntr Biol PřF MU)
2.

učo: 39803

Vážení a milí členové akademické obce,
dovolte mi prosím, abych se v krátkosti představil. Působím jako odborný asistent na Ústavu
antropologie PřF MU. Dlouhodobě se mimo jiné věnuji koordinaci zahraničních mobilit a
propagaci a rád bych tyto své zkušenosti zúročil při svém působení v akademickém senátu
fakulty.
Myslím, že mohu říct, že jsem ve své více než patnáctileté praxi získal přesvědčení o potřebě
co nejvíce motivovat studenty k zahraničním pobytům, a především přehled o způsobech,
kterými jim studium a pobyt v zahraničí ulehčit. Jedinečné zahraniční zkušenosti výrazně
přispívají k rozšiřování rozhledu našich studentů a
zlepšování jejich jazykových schopností. To nejen zvyšuje šance absolventů na našem i
zahraničním pracovním trhu, ale především to z nich dělá lidi, kteří jsou schopni se lépe
orientovat v dnešním světě a působit v něm v souladu s morálními principy naší univerzity.
Vzhledem k četným PR aktivitám (včetně středoškolských odborných aktivit), které náš ústav
cílí (nejen) na studenty středních škol, vím také z první ruky o přínosu úzké spolupráce s
vedením těchto škol a s jejich studenty. O to více, že působím v relativně malém oboru, pro
který je navázání spolupráce s nadanými středoškoláky zásadní.
Ve výuce se snažím o dobrou informovanost a otevřený přístup ke studentům a velice si proto
vážím Ceny rektora pro vynikajícího pedagoga v oblasti přírodních věd, kterou mi pan rektor
udělil za rok 2019. Na výše zmíněných oblastech (ale nejenom na nich) bych rád založil svůj
volební program pro volby do Akademického senátu PřF. Chci navázat na svoje zkušenosti

získané každodenní komunikací se studenty, zahrnující motivaci adeptů pro studium na naší
fakultě, konzultace
v průběhu jejich studia u nás i podporu při orientaci budoucích absolventů na pracovním trhu.
Svoje působení v Akademickém senátu bych v případě úspěchu ve volbách zaměřil na
kontinuální zlepšování průchodnosti studiem a zvyšování šancí absolventů na úspěch na
domácím i zahraničním trhu práce. K tomuto cíli by směřovaly následující dílčí body:
◦ Chci se zaměřit na další propagaci zahraničních mobilit studentů fakulty
◦ Budu podporovat rozšíření výuky v cizích jazycích pro naše i zahraniční studenty
◦ Zasadím se za individuální jazykovou pomoc studentům s přípravou zahraničních
publikací
◦ Podpořím propagaci fakulty mezi studenty středních škol a oslovování motivovaných
studentů
◦ Rád bych prosazoval kolegiální přístup vyučujících ke studentům a zároveň odpovědný
a respektující přístup studentů k vyučujícím
Rád bych zde zmínil, že naše fakulta v oblasti průchodnosti studiem, internacionalizace a
propagace svých úspěchů navenek v posledních letech zaznamenala obrovský pokrok. Budu
rád, když budu moci k tomuto rozvoji ještě dále přispět.
Zmiňoval jsem, že za důležitý považuji otevřený a kolegiální vztah mezi zaměstnanci a
studenty. Pokud bych byl do AS PřF zvolen, zasadil bych se o další zpříjemnění pracovního
prostředí a mezilidských vztahů. K tomu by podle mého přispělo také to, kdyby měli členové
jednotlivých ústavů větší možnost poznávat se a podílet se na tvorbě vědecké komunity naší
fakulty. Skvělým krokem v tomto směru je podle mého názoru akce Campus Day. Věřím, že
rozšíření aktivit na bázi neformálního setkávání a rozšíření možností sportovního vyžití na
fakultě by přispělo k pohodě zaměstnanců na pracovišti. Rád bych také sondoval možnosti,
jak na naší fakultě zřídit „baby-friendly“ zónu, která by zpříjemnila návštěvy rodinných
příslušníků. Jistě by to přineslo další oživení!
Uvědomuji si též, že nejen na naší fakultě, ale i na celé univerzitě existuje určitá nespokojenost
s tvorbou rozpočtů. Pokud bych byl zvolen, pokusil bych se v rámci svých možností prosazovat
vytyčení dlouhodobě udržitelných pravidel tvorby rozpočtu a tím i snížení rozpočtové nejistoty,
která se dotýká zvláště menších oborů.
Prohlašuji, že jsem členem akademické obce Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a
nejsem členem žádné jiné akademické obce. Nemám zaměstnanecký poměr k jinému
zaměstnavateli než k Masarykově univerzitě. Prohlašuji, že jsem společníkem ve společnosti
MTMP s.r.o.
Méně
Mgr. Barbora Hutňan Chattová, Ph.D. (EkoRas ÚBZ Biol PřF MU)
3.

učo: 150958

Do Akademického senátu PřF MU kandiduji poprvé. Ke své kandidatuře jsem byla vyzvána
profesorem Milanem Chytrým, ředitelem Ústavu botaniky a zoologie a mým největším
vědeckým i osobním vzorem, což přispělo k mému rozhodnutí do akademického senátu
kandidovat a věnovat čas a energii službě fakultě i celé univerzitě.
Již 5 let jsem každý první den podzimního semestru prvním vyučujícím, se kterým se studenti
prvního ročníku mnoha oborů na univerzitě potkají. Svým přívětivým a přátelským přístupem
se snažím ulehčit nováčkům začátek studia a orientaci na fakultě. Studenti ve mně mají důvěru
a svěřují se mi s problémy, které studium přináší a konzultují je se mnou. Mohu tedy
nabídnout neotřelý pohled na záležitosti spojené se studiem.
Díky účasti na Antarktických expedicích MU, Science Slamu a dalších popularizačních akcích
mohu přinést kreativní nápady pro tvůrčí činnost fakulty. V neposlední řadě mohu nabídnout
trochu optimizmu, ženské síly a svěžího větru do členské komory akademických pracovníků,

ve které v minulém období nebyla jediná žena.
Prohlášení:
◦ Nejsem členem jiných akademických obcí než obce Přírodovědecké fakulty MU a MU.
◦ Nejsem členem žádného statutárního orgánu právnické osoby.
◦ Nerozvíjím vlastní podnikatelskou činnost.
◦ Nemám pracovní poměr k žádnému jinému zaměstnavateli než k MU.
◦ Jsem členem obce akademických pracovníků PřF MU.
Méně
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (Zivoc ÚEB Biol PřF MU)
4.

učo: 9982

Prací v akademickém senátu PřF MU ve svém druhém funkčním období chci přispívat ke
zlepšování chodu fakulty, na které působím již dvacet let. V případě zvolení budu v senátu
především hájit zájmy a specifické potřeby biologických oborů, za které kandiduji. Budu
podporovat rozdělování rozpočtu ústavům, oddělením a pracovním skupinám podle jejich
podílu na získaných financích jako motivaci pro jejich další práci. Ve studijní oblasti budu
podporovat opatření zvyšující zájem kvalitních středoškolských studentů o studium na naší
fakultě. Zejména bych chtěl propagovat internacionalizaci fakulty a mobilitu současných
studentů, ke které mám jako oborový koordinátor mezinárodních mobilit velmi blízko.
Zahraniční zkušenost přináší studentům kromě jazykových zkušeností hlavně nadhled,
srovnání a také ocenění již fungujících struktur naší fakulty.
Prohlašuji, že náležím pouze k akademické obci přírodovědecké fakulty MU a jsem na této
fakultě členem obce akademických pracovníků. V současnosti nerozvíjím podnikatelskou
činnost, nejsem členem statutárních orgánů právnických osob a nemám vztah k jinému
zaměstnavateli než MU.
Méně
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (Genet ÚEB Biol PřF MU)
5.

Lektor
učo: 2538

Do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity kandiduji proto, že se
chci opět zapojit do fakultního dění z pozice senátora. Rád bych tímto navázal na své
dosavadní působení nejen z uplynulého funkčního období (členem senátu jsem již byl
v minulosti dvakrát). Bohaté zkušenosti, včetně těch legislativních, mám také z intenzivní
práce i v senátu univerzitním. V neposlední řadě kandiduji i proto, že jsem zástupce naší
fakulty v Radě vysokých škol (RVŠ) a senátorská pozice mi umožňuje mít mnohem těsnější
kontakt s děním na fakultě, což je dle mého názoru nesporná výhoda při působení ve
sněmu RVŠ.
Pokud budu do senátu zvolen, pak bych chtěl podobně jako v předchozím období hájit zájmy
biologických ústavu tak, aby schvalovaná legislativa a jinak zaváděné povinnosti spojené
s výukou nebo vědeckou činností měly zejména pozitivní dopad na fungování ústavů i celé
fakulty. Vzhledem ke koronavirové pandemii se již začíná mluvit o negativním dopadu na
financování vysokých škol, takže nás čekají nové výzvy, jak udržet vysokou kvalitu našich
ústavů v rámci fakulty. Nejdůležitějšími úkoly senátu jsou schvalování rozpočtu a tvorba a
úprava vnitřních předpisů fakulty. Jako senátor bych se proto rád do této činnosti senátu opět
zapojil a stejně jako doposud aktivně působil v Legislativní komisi našeho senátu.
Budu rád za vaši podporu a hlas v těchto volbách. V případě zvolení budu připraven reagovat

na vaše dotazy a přijímat podněty na témata, která by bylo účelné otevřít na půdě
Akademického senátu naší fakulty.
Nejsem členem akademické obce jiné fakulty nebo univerzity, nejsem členem ve statutárních
orgánech právnických osob, neprovozuji žádnou podnikatelskou činnost a mým jediným
zaměstnavatelem je Masarykova univerzita.
Méně
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (Hydro ÚBZ Biol PřF MU)
6.

učo: 13696

Do Akademického senátu PřF MU kandiduji podruhé, před třemi lety jsem zvolen nebyl.
Doposud nemám příliš zkušeností s fungováním orgánů fakulty, rád bych se však podílel na
chodu a směrování Přírodovědecké fakulty. Uvědomuji si, že právě senát hraje nezastupitelnou
roli při schvalování složení vedení fakulty, vnitřních předpisů, studijních programů, rozpočtu či
chodu jednotlivých ústavů. Jako jeho případný člen bych rád prosazoval obecné zájmy fakulty,
ale i specifické zájmy jednotlivých jejích ústavů. Stejně tak bych měl na mysli potřeby našich
studentů i zaměstnanců. Jako zaměstnanec Ústavu botaniky a zoologie bych rád naslouchal
názorům vedení ústavu a ostatních kolegů a zohledňoval jejich postoje při své práci
v akademickém senátu. Zároveň bych však kolegy z vlastního ústavu seznamoval s názory, se
kterými se setkám v senátu. Mimo jiné bych se v senátu rád zabýval rozvojem uživatelsky
vstřícného a k přírodě šetrného prostředí v Univerzitním kampusu Bohunice.
◦ Nejsem členem jiných akademických obcí než obce Přírodovědecké fakulty MU a MU.
◦ Jsem členem statutárního orgánu právnické osoby – Jihomoravské pobočky České
společnosti ornitologické.
◦ Nerozvíjím vlastní podnikatelskou činnost.
◦ Nemám pracovní poměr k žádnému jinému zaměstnavateli než k MU.
◦ Jsem členem obce akademických pracovníků PřF MU.
Méně
•

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.
Správa voleb

