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Moje volby •

•

Cizí volby

Filtrování

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
Volební obvod biologie
Volební obvod vědy o Zemi

1.

RNDr. Martin Culek, Ph.D. (GeogÚ VoZ PřF MU)
člověk s širokým záběrem co se týče geografie naší Země i země; hlavní zájem:
krajina
učo: 31170

Pracoval jsem v AS Př. fak. MU již v minulém volebním období. Proto vím, že hlavní náplní
senátora je projednávat a schvalovat předložené dokumenty. Nicméně tak jako v předchozím
volebním období chci přispívat k tomu, aby studium na Přírodovědecké fakultě mezi
potenciálními zájemci bylo náležitě propagováno. Zavazuji se také informovat zaměstnance
ústavu o tématech řešených na zasedáních AS a vyhledávat podněty od kolegů směrem k AS.
Prohlašuji, že nejsem členem žádné jiné akademické obce, než Přírodovědecké fakulty MU.
Prohlašuji, že nejsem členem statutárních orgánů žádné právnické osoby.
Prohlašuji, že nemám jiný pracovní poměr než k Masarykově univerzitě.
Prohlašuji, že k menším přivýdělkům vyžívám svého živnostenského oprávnění, jsem tedy
OSVČ.
Méně

Mgr. Pavel Pracný, Ph.D. (ÚGP VoZ PřF MU)
2.

učo: 211661

Vážení členové volební komise,
já, Mgr. Pavel Pracný, Ph.D., Vám zasílám oznámení o své kandidatuře do Akademického
senátu Přírodovědecké fakulty MU.
Jako volební program uvádím, že bych při svém případném působení chtěl podpořit zejména:
1. Pokračující zkvalitnění studia na naší fakultě. A to jak podporou podmínek pro studenty,
tak i pro učitele a učící studenty. Například podporou praktické a aktivní výuky a využití
výukových metod založených na aktuálních poznatcích pedagogicko-psychologického
výzkumu.
2. Uplatnění výzkumných poznatků v praxi, a to jak aplikovaným výzkumem a vývojem
přímo na fakultě, tak i spoluprací s dalšími subjekty, a to nejen průmyslovými podniky,
ale i dalšími institucemi či spolky.
3. Rozhodnutí a aktivity, které jsou v zájmu a ku prospěchu geologie a tím i celé
Přírodovědecké fakulty, a dobré vztahy mezi ústavy, zaměstnanci a studenty vůbec.
Zároveň prohlašuji, že nejsem členem žádné jiné akademické obce, nemám pracovní poměr
k jinému zaměstnavateli než k Masarykově univerzitě a neprovozuji podnikatelskou činnost.
V současnosti jsem z pozice předsedy statutárním zástupcem Základního článku Hnutí
Brontosaurus Baobab Jeseník.
Méně
RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. (GeogÚ VoZ PřF MU)
3.

učo: 184504

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jmenuji se Ondřej Šerý a působím šestým rokem na Geografickém ústavu PřF MU. Předtím
jsem na této fakultě vystudoval geografii včetně doktorského studia. Zasedal jsem též jedno
volební období ve studentské komoře Akademického senátu PřF MU a nyní končím své první
volební období v zaměstnanecké komoře. Tím pádem znám plusy a minusy fungování fakulty
jak z pohledu studenta, doktoranda a zaměstnance, tak i z pohledu „studentského a
zaměstnaneckého senátora“.
Pokud budu zvolen, budu prosazovat následujících pět bodů:
◦ vyvážený rozvoj všech tří rolí fakulty, tj. za prvé vzdělávání, za druhé věda a výzkum a
za třetí soubor aktivit směrem ke společnosti (aktér regionálního rozvoje),
◦ udržení administrativní zátěže akademických a odborných pracovníků na přijatelné
úrovni, v ideálním (až idealistickém) případě dosáhnout jejího snížení,
◦ výrazné zlepšení propagace fakulty směrem k široké veřejnosti a především
k potenciálním uchazečům o studium,
◦ hodnocení výkonu jednotlivých ústavů a jejich pracovníků v kontextu daných oborů,
stejně tak nastavení jejich dalšího kariérního růstu,
◦ spolupráci Přírodovědecké fakulty MU se všemi dalšími fakultami MU (samozřejmě dle
potřeb a smysluplnosti jednotlivých oborů), jsme totiž součástí jedné velké akademické
obce a interdisciplinarita dle mého názoru posiluje.
Děkuji za Váš čas a případný hlas.
Prohlašuji, že nemám žádnou příslušnost k akademické obci jiné fakulty či vysoké školy.
Neprovozuji vlastní podnikatelskou činnost, jsem místopředsedou výboru SVJ Plovdivská 3,

Brno (jinak nejsem členem v žádném statutárním orgánu právnických osob) a kromě PřF MU
jsem zaměstnán na malý částečný úvazek ve společnosti GaREP, spol. s r.o.
Méně
Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D. et Ph.D. (GeogÚ VoZ PřF MU)
4.

učo: 114687

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi oslovit Vás v souvislosti s volbami do Akademického senátu PřF MU za volební
obvod Vědy o Zemi.
Jmenuji se Monika Šulc Michalková a patřím ke služebně mladším členům akademické obce.
Na Geografickém ústavu působím od roku 2012/2013 se dvěma pauzami na plnění mateřských
povinností. Tomuto předcházely několikaleté zkušenosti ze zahraničních univerzit (Université
de Lyon, Francie) a širší mezinárodní spolupráce. Nyní se chci plně zapojit a spolupodílet se
v práci na fakultě i skrz pozici členky senátu.
V případě zvolení budu prosazovat následné priority:
◦ internacionalizaci fakulty jak na poli vědeckých aktivit, tak i rozvoje našich
pedagogických zkušeností na zahraničních univerzitách,
◦ posuzování výkonů akademických pracovníků v kontextu jednotlivých oborů,
◦ snížení administrativní zátěže akademických pracovníků a kvalitní technickou podporu
při přípravě projektů,
◦ vytváření vhodných podmínek pro zviditelnění a zatraktivnění fakulty pro zahraniční
studenty (propagace na zahraničních univerzitách, kontinuální podpora pro vznik
předmětů v angličtině),
◦ podporovat dobré podmínky pro ženy ve vědě a zaměstnance s malými dětmi (např.
přispěním ke vzniku dětských skupin na fakultě) a umožnit jim tak kontinuální
participaci ve vědecké oblasti.
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 nejsem jinde zaměstnána.
Předem děkuji za Vaši podporu a případný hlas.
Méně

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.
20. 4. 2020 17:00 – 20. 4. 2020 17:00
Volby vyhlásil: RNDr. Milan Baláž, Ph.D., učo 1353

Správa voleb

