
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

do Akademického senátu FSS MU kandiduji již počtvrté a v průběhu jednotlivých 

volebních období jsem zjistil, že formulovat před volbami konkrétní body, o co se chci 

následující dva roky snažit, je vlastně takové... Inu, proč to neříct, zbytečné. 

Fakultní Senát, tak jak jej znám já, je totiž konsensuálním tělesem, kde neprobíhá souboj 

vizí či osobních priorit jednotlivých senátorů. Ani nemá! Cílem senátního konání má 

být (alespoň podle mého) úsilí o to, aby celá Fakulta sociálních studií prospívala ve všech 

myslitelných oblastech. Formulovat pak programové body typu „budu usilovat o zajištění 

podmínek pro špičkové bádání“ nebo „zasadím se o co nejlepší podmínky pro výuku“ je skutečně 

nošením dříví do lesa. O to totiž usilujeme, věřím, bez rozdílu všichni. Jednoduše proto, 

že máme naši fakultu rádi a záleží nám na ní. 

Tím ale nechci říct, že Senát, resp. má kandidatura, nemá hlubší důvod a smysl. Naopak. 

V AS FSS se projednává celá řada důležitých agend, které ovlivňují každodenní chod 

fakulty a mají potenciál dotknout se každého jednoho z nás, kdo na fakultě působíme, 

kdo se tu cítíme jako doma. Jde o témata jako je např. rozpočet, studijní agenda, 

stipendijní agenda, agendu vědy a výzkumu atd. 

A o všech těchto (a mnohých dalších) tématech Senát rozhoduje, má možnost je ovlivnit 

a je nutné jim věnovat dostatečnou pozornost. Klíčová je proto ochota Senátorů poctivě 

se na jednotlivá témata a zasedání připravit a pokud to bude nutné vést konstruktivní 

kritickou debatu (která může často přesáhnout i rámec standardních senátních 

zasedání) o předkládaných materiálech a opatřeních. A to je to, s čím jdu do voleb, 

co můžu s čistým svědomím pro další volební období slíbit. Jsem ochotný a připravený 

věnovat čas činnostem souvisejícím s výkonem funkce senátora. Jako v minulých 

funkčních obdobích chci kriticky diskutovat o předložených návrzích a společně 

s kolegy senátory případně normy upravovat tak, aby ještě více a lépe sloužily fakultní 

veřejnosti a aby FSS byla i nadála špičkovým pracovištěm, které snese evropské 

srovnání. Pro to udělám maximum. A jako jsem vždycky byl, i nadále budu otevřený 

návrhům a podnětům z řad akademické obce. Kdykoliv se na mě budete moci obrátit, 

abych do Senátu vnesl nějaké téma. Stalo se to tak už v minulosti a doufám, 

že s přispěním vašich hlasů, se tak stane i v budoucnosti.  

 

Díky za vaše hlasy. 

 

Otto Eibl 


