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Volební obvod biologie 

RNDr.	Milan	Baláž,	Ph.D.	(učo	1353)	

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte mi požádat Vás o hlas ve volbách do Akademického senátu PřF MU za volební obvod Biologie.  

Říká se, že papír (nemělo by dnes říkat spíš display?) snese všechno a že slibem nezarmoutíš. Proto 

Vám na tomto místě nebudu slibovat nesplnitelné (třeba že z pozice fakultního senátora přinutím 

rektora, aby nám snížil nehorázně vysoké odvody na RMU či že zabezpečím tu nejkvalitnější výuku ve 

středoevropském regionu), ale odvolám se v základních obrysech na své dosavadní působení ve 

fakultních či univerzitních senátech a uvedu několik konkrétních oblastí, ve kterých se chci angažovat. 

„Senátoruji“ nepřetržitě od roku 2006, po celou tu dobu jsem byl členem a jedno funkční období i 

předsedou fakultní ekonomické komise – problematika rozpočtování fakulty je jedna z věcí, co mě 

dlouhodobě zajímají. Poslední tři roky jsem předsedou fakultního senátu, osobně jsem v minulých 

dvou letech připravil (v návaznosti na povinnost uloženou nám novelou VŠ zákona) dva z pěti 

vnitřních předpisů fakulty, Volební řád a Jednací řád AS PřF MU.  

Je možné, alespoň já to tak cítím, že fakultní veřejnost je poněkud ukolébána stavem z minulých let, 

kdy respektovaný děkan fakulty vytvořil dělné prostředí, v němž vše fungovalo bez zádrhelů a 

k všeobecné spokojenosti. Pravdou ale je, že v následujícím období nás čekají zemětřesení o intenzitě 

7 až 8 Richterovy škály. Konkrétně u nás na biologii nebude úplně jednoduché překlopení současné 

struktury studia do nového systému programů, které bude možné vnitřně členit už jen značně 

omezeně. Nepochybně na nás bude vyvíjen nátlak ze strany vedení MU, které má představu, že 

budeme produkovat univerzálního biologa nejlépe ještě s rámcovou znalostí politologie a 

muzikologie, a senát musí být jednou z platforem, jak těmto pro nás likvidačním snahám čelit. Dále, 

dalších podstatných změn zaznamená financování výukových aktivit vysokých škol. Příští rok má být 

poslední, kdy ministerští úředníci spočítají RIV body. O RIV bodech a metodice jejich výpočtu jakožto 

„kafemlejnku“ jistě každý slyšel a mnozí jej považují za špatný, ale vězte, že systém, který se chystá 

(per review hodnocení, kdy se budou hodnotit jen publikace typu Nature nebo Science) je evidentním 

krokem zpět. Dále bude zapotřebí čelit snahám o nepřípustné zasahování do organizace výuky na 

fakultě ze strany univerzitní Rady pro vnitřní hodnocení. Opravdu chcete, aby Vaši biologickou 

přednášku přišel posoudit právník či sociolog? Atd. atd. 

Samozřejmě, i nadále bych se chtěl věnovat rozpočtování fakulty či tvorbě legislativních norem, 

budou‐li tyto nezbytně nutné. 

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. 



 
 
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. 
 
Prací v senátu chci přispívat ke zlepšování chodu fakulty, na které jsem zaměstnaný už přes 

šestnáct let. V případě zvolení budu v akademickém senátu PřF MU především hájit zájmy a 

specifické potřeby biologických oborů, za které kandiduji. Budu podporovat rozdělování 

rozpočtu ústavům, skupinám i pracovníkům, které výsledky ovlivňující velikost rozpočtu 

vytvořili a byli tím motivovaní k další práci. Ve studijní oblasti bych rád využil vlastní 

zkušenosti se středoškolskými studenty pro podporu opatření zvyšující zájem kvalitních 

studentů o studium na naší fakultě. Zejména bych chtěl podporovat 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 fakulty. Přínosem pro výzkum na fakultě jsou 

zejména doktorští studenti, kteří se v zahraničí naučí náročné metodiky a po návratu je 

zavádějí u nás včetně dlouhotrvajících kontaktů s nejlepšími odborníky v oboru. 

 

Prohlášení  

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. 

 



RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. – program a prohlášení kandidáta. 

 

Do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jsem se rozhodl 
kandidovat znovu po pauze jednoho volebního období, abych se opět mohl zapojit do fakultního 
dění z pozice senátora. Rád bych využil zkušenosti a navázal na své působení nejen 
z předchozích dvou období, kdy jsem byl senátorem ve fakultním senátu, ale také využil získané 
zkušenosti z intenzivní práce v senátu univerzitním. V neposlední řadě kandiduji i proto, že 
jsem zástupce naší fakulty v Radě vysokých škol (RVŠ) a senátorská pozice by mi umožnila 
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 spíše pozitivní dopad na fungování ústavů i celé fakulty. 
Čekají nás například zcela nové akreditace studijních programů, další změny ve fungování 
fakulty a univerzity v souvislosti s novým vysokoškolským zákonem nebo změny ve 
financování vysokých škol, což bude mít určitě dopad i na financování ústavů v rámci fakulty. 
Ve všech těchto případech bych se chtěl jako aktivní člen senátu na těchto a dalších změnách 
pozitivně podílet. 

V případě zvolení se budu aktivně zapojovat do práce senátu jednak prostřednictvím diskusí, 
které jsou mnohdy významnější než pouhé hlasování a jednak činností v některé z podpůrných 
komisí 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. 

 

Prohlášení: 

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. 

 

 

 



Mgr. Jan Sychra, Ph.D. 
 

 
Stanovisko: 
Do Akademického senátu PřF MU kandiduji poprvé, přičemž doposud nemám příliš 
zkušeností s fungováním orgánů fakulty. Rád bych se však podílel na chodu a směrování 
Přírodovědecké fakulty. Ke své kandidatuře jsem byl vyzván doc. Jiřím Schlaghamerským, 
který byl senátorem za volební obvod biologie v předešlém období. 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 příjemného a uživatelsky vstřícného prostředí v Univerzitním kampusu Bohunice. 
 

 
 
 

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. 
 

  
V Brně, dne 25. 4. 2017       Mgr. Jan Sychra, Ph.D. 


