
Volby do Akademického senátu PřF MU na období 2017‐2020 
Volební programy a prohlášení kandidátů 

Volební obvod chemie 

 

doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. 

 

Univerzita by měla  zajišťovat  kvalitní  vysokoškolské  vzdělání,  a  to nelze bez  koncepčního, 

metodického a materiálního zázemí napojeného na vyspělý výzkum. Obojí musí být v souladu, 

protože jedno bez druhého nebude fungovat. Budu se snažit o to, aby aktivity vyvíjené AS PřF 

MU představovaly přínos pro rozvoj oběma těmito směry. 

Maje praxi jako studentský ombudsman v rámci DSP Vědy o živé přírodě (PřF/CEITEC MU) bych 

chtěl podobný  institut vidět  i pro  jiné programy, především  jako záruku  fungujícího vztahu 

oborová rada/komise, školitel a student.  

Ve Studijním a zkušebním řádu z roku 2013 je několik výrazně nedotažených ustanovení, která 

zbytečně  komplikují,  např.  na  úrovni  oborových  rad  a  komisí,  řešení  některých  problémů 

v rámci DSP. Ačkoliv nový SZŘ  schvaluje pouze AS MU, AS  fakult by měly  též mít možnost 

připomínkového řízení. 

Studenti přicházející na PřF MU v rámci různých výměnných studijních pobytů, ale i zahraniční 

studenti v rámci DSP, se setkávají s neadekvátní nabídkou předmětů vyučovaných anglicky, a 

to i ve formě e‐learningu. Domnívám se, že podkladů pro reformu je hodně, ale třeba je uvést 

v život a dát smysl času strávenému těmito studenty na naší fakultě. 

A  v neposlední  řadě mi  záleží  na  etice  vědecké  práce,  ke  které  vedu  studenty  nejen  na 

oborových  seminářích,  ale  specializovaných  kurzech.  Členové  akademické  obce musí  být 

studentům  příkladem  v  dodržování  etických  norem  výzkumu  a  publikování.  Chtěl  bych 

iniciovat  ustavení  nezávislého  etického  panelu  po  vzoru  úřadů/organizací  pro  integritu 

výzkumu jako jsou ORI či UKRIO. 

 

Prohlášení kandidáta 

Čestně touto cestou prohlašuji, že nejsem v současnosti členem jiné akademické obce než PřF, 

nejsem činný v orgánech právnických osob, nevyvíjím vlastní podnikatelskou činnost a nemám 

další  zaměstnanecký  poměr.  Jsem  zaměstnancem  Přírodovědecké  fakulty  Masarykovy 

univerzity a členem její akademické obce jako akademický pracovník od října 1997. 

V současné  době  přednáším  jako  externista‐dobrovolník  pro Ústav  jazykovědy  a  baltistiky 

Filozofické  fakulty  Masarykovy  univerzity.  Také  jsem  nedávno  podal  přihlášku  ke 

kombinovanému studium na tomtéž ústavu téže fakulty, takže pravděpodobně od září 2017 

tam budu postgraduálním studentem. 



 
 
doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. 
 
 
Volební program: 

Na základě dlouholetých zkušeností s řízením a administrativou výuky ve 

výzkumném centru RECETOX (pedagogický zástupce ředitele) i s vlastní pedagogickou 

činností (Půdní ekotoxikologie, Ekotoxikologické biotesty, vedení seminářů, 

vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací, koordinace ERASMUS ...) 

bych rád přispěl k dalšímu rozvoji PřF. Chci hledat cesty, jak zvýšit atraktivitu 

přírodovědně zaměřeného studia pro kvalitní absolventy středních škol. Chci 

přispět k celkovému zvýšení kvality výuky na PřF. Zajímá mě také otázka 

efektivity: překryvy mezi předměty, nízké počty studentů v některých kurzech. 

Chci mapovat uplatnění absolventů PřF a v návaznosti na trh práce aktualizovat 

nabídku vzdělávání. Chci se podílet na řešení výzvy, kterou představuje nová 

institucionální akreditace a to tak, aby ze strany PřF nešlo o pouhý reaktivní 

přístup na nové předpisy, ale spíše o transformaci celé koncepce výuky v souladu 

se zahraničními trendy, požadavky současné společnosti a též demografickými 

trendy. 

 

 

Čestně prohlašuji touto cestou, že nepatřím k jiné akademické obci než PřF, 

nefiguruji v jiných orgánech právnických osob, nemám vlastní podnikatelskou 

činnost. Mám zaměstnanecký poměr formou DPP k MŠMT (zastupování ČR v 

programovém výboru H2020 SC5), Radě vlády (panely EP a OHVP pro hodnocení VVI 

výsledků) a UK (přednášení na PřF UK). 

 



 
 

Mgr. Jan Lochman, Ph.D. 
 
 
Stanoviska a prohlášení: 

1. Kladení důrazu na podporu experimentálních oborů v rámci fakulty a podporu 

praktické oblasti výuky mající přímý dopad na kvalitu a uplatnitelnost našich absolventů. 

2. Podpora kandidáta na děkana s programem zahrnujícím vhodné vyvážení výuky a 

výzkumu v rámci fakulty při zachování excelence v obou oblastech a snížení daňové zátěže IP 

rektorátem za účelem snížení současného relativně vysokého zdanění PVČ. 

3. Aktivně se podílet na zavádění nových předpisů a pravidel pro akreditace studijních 

programů v rámci nově vzniklých oblastí vzdělávání. 

4. Aktivně se podílet na implementaci nově připravovaných metodik hodnocení vědy 

(Hodnocení vědy 2017+) a výuky (Metodika financování VVŠ 2018+) takovým způsobem, 

aby byla zachována excelentnost vědy a zároveň byla dostatečná motivace pro kvalitní 

vzdělávání studentů na všech úrovních vzdělání.  

5. V oblasti grantové podpory i nadále dbát o co možná největší zjednodušení a 

zefektivnění procesu správy projektů. 

 

Prohlašuji, že nepřísluším k akademické obci jiné fakulty nebo vysoké školy, nejsem členem 

statutárního orgánu žádné právnické osoby, nevykonávám vlastní podnikatelskou činnost a 

nemám pracovní poměr k jinému zaměstnavateli než k MU PřF. 



 

doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. 

 

Volební program do senátu Přírodovědecké fakulty MU 

V případě že budu zvolen do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty MU, navážu na 

své předešlé působení v senátu a budu i nadále zastupovat zájmy akademických pracovníků 

a Přírodovědecké fakulty jako celku. Aktivně se budu zapojovat do diskusí senátu, tak jako 

jsem činil v uplynulém období a budu přinášet nová témata k diskusi. V případě, že budu 

zvolen, jsem otevřen přijímat Vaše náměty a připomínky, které by měly být v senátu 

projednány. 

Mými cíli je: 

a) Zasazovat se o to, aby nedocházelo k navyšování administrativní zátěže 

akademických pracovníků 

b) Zasazovat se o to, aby nebyl navyšován rozpočet na aktivity, které nemají výzkumný 

nebo výukový charakter, aby nebyly navyšovány tzv. odvody  

c) Zasazovat se o spravedlivé rozdělování rozpočtu – jednak na úrovni MU, jednak na 

úrovni ústavů Přírodovědecké fakulty 

d) Zasazovat se o to, aby bylo i nadále možné spotřební materiál pro výzkum nakupovat 

podle potřeby a ne podle pravidel výběrových řízení 

e) Podporovat výzkumný potenciál Přírodovědecké fakulty tím, že se bude usnadňovat 

podávání výzkumných a rozvojových projektů. Dále budu informovat o novinkách 

v oblasti podávání projektů na AZV a GAČR, kdy jako člen panelu Agentury pro 

zdravotnický výzkum ČR a člen Kontrolní rady Grantové agentury ČR mám přehled o 

pravidlech a novinkách v oblasti grantové podpory. 

f) Podporovat zkvalitňování výuky 

 

Prohlašuji, že nepřísluším k akademické obci jiné fakulty nebo vysoké školy, jsem členem 
statutárního orgánu právnické osoby, vykonávám vlastní podnikatelskou činnost jako soudní 
znalec v oboru zdravotnictví a mám částečný pracovní úvazek na AV ČR. 
 



Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc. 
 

 

Základní stanoviska, která chci zastávat v Senátu Přírodovědecké fakulty MU: 

 

1. Svou činnost v senátu budu vykonávat přísně a pouze v rámci vymezeném § 27 Zákona o 

vysokých školách a Statutem Přírodovědecké fakulty. 

2. Budu prosazovat a dodržovat osobní nezávislost v rozhodovací a schvalovací činnosti a v 

předkládaných návrzích. 

3. Budu podporovat vyváženost rozvoje fakulty ve vzdělávací a výzkumné činnosti.  

4. Budu podporovat zabezpečení činnosti jednotlivých ústavů fakulty a rozdělení finančních 

prostředků na základě přínosů ve vlastní vzdělávací a výzkumné činnosti a podle principů 

uvědomělé solidarity ústavů fakulty.  

5. Svůj konkrétní podíl na činnosti Senátu soustředím do oblasti koncepce a zabezpečení 

vzdělávací činnosti fakulty. S touto činností mám dlouholeté zkušenosti z práce ve funkci 

proděkana pro pedagogickou činnost a člena Akademického senátu Fakulty chemické 

Vysokého učení technického v Brně. 

 

Prohlášení: 

 Nejsem členem akademické obce jiné fakulty nebo vysoké školy. 

 Nejsem členem statutárních orgánů právnických osob,  

 Nevykonávám vlastní podnikatelskou činnost. 

 Nejsem v pracovním poměru k jinému zaměstnavateli než k Přírodovědecké fakultě MU. 

 

 

Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc. 

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí 

Přírodovědecká fakulta MU 

 

Brno 24. 4. 2017 

 

 

 

 

 



doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.  (učo 203255) 

 

Volební program: 

Masarykova univerzita se profiluje jako výzkumná univerzita. Přírodovědecká fakulta je spolu 

s lékařskou fakultou ta, která k tomuto profilování přispívá nejvíce za všech fakult. Při svém 

působení v akademickém senátu PřF se budu snažit poukazovat na některé problémy, které 

je  třeba  řešit, aby byla zachována a dále  zlepšována konkurenceschopnost naší  fakulty  jak 

v národním, tak  i v  mezinárodním měřítku. Jako příklad problémů, které spatřuji,  lze uvést 

nedostatečnou snahu přilákat a podpořit mladé odborníky přicházející ze zahraničí, rezervy 

v odměňování  doktorských  studentů,  zejména  těch  nejúspěšnějších  z nich,  rovněž 

nedostatečná  propagace  studijních  programů  a  oborů  naší  fakulty  na  středních  školách  a 

motivace  těch  nejnadanějších  středoškoláků  ke studiu  na  naší  fakultě.  Tyto  věci  se 

v současné  době  řeší  převážně  na  jednotlivých  pracovištích, místo  na  fakultní  úrovni.  Za 

důležité  také  považuji  shodu  jednotlivých  pracovišť  fakulty  na  spolufinancování  klíčových 

elektronických informačních zdrojů, které jsou nezbytné pro provádění špičkového výzkumu. 

Dále chci podporovat racionální programy umožňující krátkodobé pobyty světových kapacit 

na  pracovištích  fakult  a  zefektivnění  administrativy,  která  je  s těmito návštěvami  spojená. 

Chci podporovat vedení fakulty při prosazování zájmů PřF na univerzitní úrovni.   

 

Prohlášení: 

Prohlašuji,  že  nepůsobím  v  žádné  akademické  obci  jiné  fakulty  či  vysoké  školy,  nejsem 

členem statutárních orgánů právnických osob a neprovozuji vlastní podnikatelskou činnost. 

 

 

 

V Brně 25.4.2017         




