
Volby do Akademického senátu PřF MU na období 2017-2020 

Volební programy a prohlášení kandidátů 

Volební obvod Vědy o zemi 

 

 

RNDr. Martin Culek, Ph.D. 

Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se představil.  Jsem absolventem 

studia fyzické geografie na naší fakultě, poté jsem pracoval v Agroprojektu, Geografickém 

ústavu ČSAV a po jeho zrušení 9 let jako OSVČ se zaměřením na přírodovědné studie. Po 

čtyřletém působení na Fakultě architektury VUT jsem v r. 2006 nastoupil jako odborný 

asistent na své Alma mater, Geografický ústav Přírodovědecké fak. MU.  V Akademickém 

senátu Přír. fak. jsem ještě nepracoval, ale po určité době působení na fakultě už samozřejmě 

mám představu co a jak u nás v některých oblastech zlepšit. 

 

Můj volební program  

pro volby do Akademického senátu Přír. fak. MU v r. 2017 

 

Při své činnosti v Akademickém senátu Př. fakulty MU se chci soustředit na následující cíle: 

1. Spolupráce na hladkém průběhu vnitřních akreditací oborů na Přírodovědecké fakultě.  

2. Zefektivnění pedagogické práce a další zlepšení vědecké práce fakulty přilákáním většího 

počtu kvalitních studentů.  

Východiska:  

a) Dle mého názoru, naše fakulta má výborné vědecké výsledky, velmi dobré pedagogické 

výsledky, ale veřejnost ji příliš nevnímá. Možná fakulta působí trochu temně a náročně, a 

to některé plašší leč nadané studenty odrazuje od přihlášky na naše katedry a ústavy.  

b) Na obory na fakultě se v průměru hlásí relativně málo studentů, takže zvláště v některých 

případech není mnoho prostoru pro výběr velmi kvalitních studentů. Bývají přijati i ti 

méně nadaní, se kterými je pak nejvíce práce, a výsledky přesto nejsou adekvátní 

vynaložené námaze. Mnoho takových studentů stejně po prvním ročníku školu opouští. 

Zatěžuje nás to při pedagogické i vědecké práci, a to jak přednášející, tak ještě více 

cvičící. Větší zastoupení méně nadaných či pracovitých studentů vede ke zlenivění i těch 

schopných a aktivních. 



c) Situaci ještě komplikuje současná demografická situace, kdy střední školy opouští 

relativně málo studentů – a co je horší, také v průměru méně kvalitních, protože střední 

školy nechtějí mít poloprázdné učebny. 

d) Myslím, že většina z nás to cítí, že kromě vědeckých výsledků by image fakulty bylo 

dobré doplnit větší prezentací fakulty navenek. Jenže na to už většinou nezbývá energie a 

čas. Samozřejmě pořádáme standardní akce pro veřejnost, někteří z nás učí na U3V, 

fungují webové i facebookové stránky.  Je tedy na co navazovat.  

 

 

Návrh řešení:  

Chci se soustředit na vytváření „lidské tváře“ fakulty, obrazu přívětivosti i zábavnosti – 

samozřejmě za spolupráce s vedením fakulty, příp. i vedením jednotlivých ústavů.  

 

Co si od toho slibuji: 

Získání většího počtu uchazečů, ze kterého bude možné vybrat dostatečný počet 

kvalitních a perspektivních studentů a omezit podíl těch méně nadaných. Jsem 

přesvědčen, že to přispěje i k lepší práci studentského kolektivu, když v něm budou 

dominovat šikovní lidé se zájmem o obor a studium vůbec. 

 

Jak tedy budu jednat: 

Mimo jednání AS budu hledat cesty jak zvýšit atraktivnost naší fakulty pro studenty a při 

jednáních a hlasováních AS budu prosazovat, aby se prezentovaným otázkám věnovala 

náležitá pozornost, která se pak bude v přijatelné míře promítat i do rozpočtu fakulty. 

 

Děkuji za pozornost a podporu při vlastních volbách do Senátu! 

Martin Culek 

 

Prohlášení podle čl. 9 Volebního řádu Akademického senátu Přírodovědecké fakulty 

MU 

1. Prohlašuji, že jsem členem pouze akademické obce Přírodovědecké fakulty. 

2. Nejsem členem statutárních orgánů žádné právnické osoby. 

3. Prohlašuji, že vyvíjím pouze příležitostnou drobnou „podnikatelskou“ činnost jako OSVČ 

v rámci svého oboru a žádnou jinou podnikatelskou činnost nevykonávám.  

4. Nemám pracovní poměr jiný, než k Masarykově univerzitě. 



 

 

Mgr. Ondřej Šerý, Ph.D. 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

jmenuji se Ondřej Šerý a působím třetím rokem jako odborný asistent na Geografickém 

ústavu PřF MU. Předtím jsem na této fakultě vystudoval geografii včetně doktorského studia, 

v letech 2011 až 2014 jsem zasedal v Akademickém senátu PřF MU ve studentské komoře. 

Proto se domnívám, že mohu při své práci v akademickém senátu zúročit zkušenosti ze svého 

předchozího působení, stejně tak pohledy studenta, doktoranda i zaměstnance. 

 

Pokud budu zvolen, budu prosazovat následující: 

• snížení administrativní zátěže chodu fakulty, efektivní soulad práce akademiků a 

úřednického aparátu děkanátu,  

• zlepšení propagace činnosti fakulty směrem k široké veřejnosti a zejména zacílení na 

potenciální zájemce o studium, 

• umožnění široké diskuze nad utvářením nového způsobu akreditace/reakreditace studijních 

oborů (institucionální akreditace) a nad realizací nově navrhovaných metodik hodnocení vědy 

a výzkumu, 

• zvýšení prostředků na nákup především zahraniční odborné literatury, 

• již tradičně zřízení dalšího vstupu do areálu na Kotlářské . 

 

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. 

 

 


