
Zápis  o  řádných  volbách  do  Akademického  senátu
Přírodovědecké  fakulty  Masarykovy  univerzity  pro
funkční období 2020-2023

Harmonogram voleb
24. 4. 2020 vyhlášení voleb, zveřejnění volebních seznamů

1. - 23. 5. 2020 přijímání kandidatur

27. 5. 2020 zveřejnění kandidatur včetně volebních prohlášení

5. - 18. 6. 2020 elektronické hlasování

19. 6. 2020 zveřejnění předběžných výsledků

29. 6. 2020 zveřejnění konečných výsledků

Průběh voleb
Komise  shledala  nejednoznačnou  formulaci  „případnou  příslušnost  ...“  v  článku  9  odstavci  2
Volebního  řádu  AS  PřF  MU  a  přiklonila  s  k  výkladu,  že  chybějící  prohlášení  není  důvodem
k zamítnutí  kandidatury.  Přesto  pro  rozptýlení  jakýchkoli  pochybností  o  možném střetu  zájmů
vyzvala dotčené kandidáty k doplnění prohlášení a umožnila podat tato doplnění i po ukončení
lhůty pro podávání kandidatur.

Simona Lukáčeková (460897) avizovala ochotu kandidovat, ale nedodala žádný volební program,
proto komise její kandidaturu nepřijala.

Po zveřejnění kandidatur bylo vyhověno požadavkům některých kandidátů a upraveno formátování
textu.

Podnět podaný předsedovi AS k rozšíření volebních seznamů o emeritní profesory byl vyvrácen
právním rozborem dr. Slováka a komise se jím dále nezabývala.

Ve volební aplikaci se vedle data objevuje i čas v hodinách, konkrétně se problém dotkl času konce
voleb, kde se objevila hodnota 23. Nepodařilo se zjistit, zda se jedná o celou hodinu (a volby končí
23:00), nebo se minuty ignorují (a volby končí těsně před 24:00). Komise proto voličům oznámila,
že volba běží do 23:00.

Samotné volby proběhly bez vážnějších komplikací a k průběhu a výsledkům nebyly podány žádné
stížnosti. Protokoly s výsledky voleb byly zaslány předsedovi AS.

Podněty pro budoucí volby
Komise doporučuje zpřesnit článek 9 odstavec 2 Volebního řádu při příští novelizaci.

Komise doporučuje vyjasnit  funkci  časového vymezení  voleb v aplikaci  – smazat  hodiny nebo
doplnit nápovědu (podobně jako u odpovědníků).



Komise  navrhuje  uvážit  možnost  podávání  kandidatur  přímo  prostřednictvím  aplikace
v Informačním systému MU místo  elektronické  pošty.  Aplikace  by  byla  doplněna o  nezbytnou
nápovědu,  kontrolovala by autenticitu  kandidátů a  vyplněnost  volebního programu,  zefektivnila
komunikaci (podávání i potvrzování kandidatury) a především by zabránila zkreslením při konverzi
formátování textu.

Výsledky voleb

Volební obvod studentů

zvoleni:
Mgr. Tomáš Brom – 253 hlasů
Mgr. David Novák – 231 hlasů
Bc. Veronika Křešťáková – 159 hlasů
Kateřina Weisová – 142 hlasů
Mgr. Marek Korsák – 124 hlasů
Júlia Peňáková – 122 hlasů
RNDr. Vendula Svobodová – 122 hlasů
Bc. Jan Mašek – 103 hlasů
Mgr. Dominik Kevický – 84 hlasů
Mgr. Michaela Kubová – 69 hlasů
Bc. Václav Hladík – 63 hlasů
PharmDr. Markéta Nezvedová – 52 hlasů

náhradník:
Marek Soška – 43 hlasů

volební účast: 601 / 3045 = 19,74%

Volební obvod matematika

zvoleni:
doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D. – 29 hlasů
doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. – 27 hlasů
doc. Mgr. Josef Šilhan, Ph.D. – 20 hlasů

náhradník:
doc. Lukáš Vokřínek, PhD. – 15 hlasů

volební účast: 35 / 40 = 87,5%

Volební obvod fyzika

zvoleni:
prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. – 26 hlasů
Mgr. Jiří Bartoš, PhD. – 25 hlasů
Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D. – 24 hlasů

náhradníci:
doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D. – 16 hlasů
doc. Mgr. Pavel Souček, Ph.D. – 14 hlasů



volební účast: 47 / 56 = 83,93%

Volební obvod chemie

zvoleni:
prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. – 76 hlasů
Mgr. Peter Šebej, Ph.D. – 55 hlasů
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. – 45 hlasů

náhradníci:
PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D. – 43 hlasů
doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. – 42 hlasů

volební účast: 107 / 132 = 81,06%

Volební obvod biologie

zvoleni:
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. – 46 hlasů
RNDr. Milan Baláž, Ph.D. – 43 hlasů
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. – 35 hlasů

náhradníci:
Mgr. Barbora Hutňan Chattová, Ph.D. – 26 hlasů
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. – 20 hlasů
Mgr. Martin Čuta, Ph.D. – 9 hlasů

volební účast: 68 / 113 = 60,18%

Volební obvod vědy o Zemi

zvoleni:
Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D. et Ph.D. – 27 hlasů
Mgr. Pavel Pracný, Ph.D. – 26 hlasů
RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. – 26 hlasů

náhradník:
RNDr. Martin Culek, Ph.D. – 16 hlasů

volební účast: 46 / 55 = 83,64%

Přílohy
Protokoly  o  výsledku voleb  pro  obvody studenti,  matematika,  fyzika,  chemie,  biologie  a  vědy
o Zemi.

V Brně dne 29. 6. 2020 zapsal David Kruml.



Mgr. Ondřej Caha, Ph.D.

Mgr. Hana Cempírková, Ph.D.

Mgr. Petra Fišerová

Mgr. David Kruml, Ph.D.

doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

Mgr. Helena Peschelová

doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

https://www.muni.cz/lide/13845-hana-cempirkova
https://www.muni.cz/lide/1408-martin-mandl
https://www.muni.cz/lide/380302-petra-fiserova
https://www.muni.cz/lide/52529-tomas-reznik
https://is.muni.cz/auth/osoba/helenapeschelova
https://www.muni.cz/lide/3442-david-kruml
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