
Volby do Akademického senátu PřF MU na období 2017-2020

Volební programy a prohlášení kandidátů

Volební obvod matematika

doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.
Jsem  si  vědom  toho,  že  fakultní  senát  bude  mít  ihned  na  začátku  svého  působení
v následujícím období na starosti volbu děkana a také fakultu čekají patrně netriviální změny
ve  financování.  Budu-li  zvolen,  budu  se  zasazovat  o  to,  aby  jakékoli  změny  byly  vždy
k lepšímu,  nedělaly  se  jen  pro  ně  samotné  a  kvůli  vykazování  činnosti,  což  by  mohlo
v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit výzkum (mj. zahlcování administrativou) i výuku (mj.
odliv studentů) na fakultě. Budu se snažit, aby byly tyto změny maximálně výhodné jak pro
celou fakultu, tak i zejména pro Ústav matematiky a statistiky. Jsem odhodlán hájit zájmy
Ústavu  matematiky  a  statistiky  dle  svého  nejlepšího  vědomí  a  svědomí,  stejně  jako  se
zasazovat o šíření dobrého jména Přírodovědecké fakulty MU.

Čestné prohlášení:

V souladu s odstavcem (2) článku 9 Volebního řádu Akademického senátu Přírodovědecké
fakulty  Masarykovy  univerzity  deklaruji,  že  nejsem  členem  žádného  statutárního  nebo
dozorčího orgánu žádné právnické osoby.  Jsem členem akademické obce Přírodovědecké
fakulty Masarykovy Univerzity a Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy Univerzity v Brně,
kde jsem zaměstnán na částečný úvazek. Nemám vlastní podnikatelskou činnost.

doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
Ohlašuji kandidaturu do akademického senátu fakulty a prohlašuji, že v případě zvolení se
chci věnovat především následujícím tématům: 

• prosazování zájmů Ústavu matematiky a statistiky, zejména v rámci tvorby rozpočtu, 

• vytyčení stabilních rozpočtových pravidel fakulty umožňujících ústavům plánování ve
střednědobém a dlouhodobém výhledu, 

• posuzování výkonu Přírodovědecké fakulty v rámci MU, 

• vytvoření efektivního systému odvodů do centrálních zdrojů. 

Čestné prohlášení:

Prohlašuji, že náležím pouze k akademické obci Přírodovědecké fakulty MU a jsem na této
fakultě  členem  obce  akademických  pracovníků.  Dále  prohlašuji,  že  v současnosti  nejsem
podnikatelsky činný a nejsem členem žádných statutárních orgánů právnických osob.
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Mgr. David Kruml, Ph.D.
Vážené kolegyně a vážení kolegové,

v  předešlém  období  2014-2017  jsem  vykonával  funkci  senátora  za  volební  obvod
Matematika.  Získané zkušenosti  bych  rád  zúročil  i  v  dalším  období  2017-2020.  V případě
zvolení  budu  pracovat  podle  svého  nejlepšího  svědomí  a  snažit  se  přispět  k  dobrému
fungování a rozvoji ústavu i fakulty.

Čestné prohlášení:

Prohlašuji,  že  nepodnikám,  nejsem  členem  žádné  správní  rady,  nejsem  členem  jiné
akademické obce než PřF MU a nemám jiného zaměstnavatele.

RNDr. Pavel Šišma, Dr.
Budu-li zvolen, rád bych během svého působení v Akademickém senátu PřF MU zužitkoval
získané zkušenosti  z  téměř  dvacetiletého  učitelského  působení  na  fakultě.  Domnívám se
například, že je třeba zlepšit spolupráci mezi jednotlivými katedrami připravujícími budoucí
středoškolské  učitele,  posílit  význam  pedagogických  praxí  a  podporovat  zachování
náročnosti studia jak v odborném, tak učitelském studiu. V rámci své práce se budu snažit při
zasedání  senátu hájit  zájmy Ústavu matematiky a statistiky a maximálně přispět k rozvoji
Přírodovědecké fakulty.

Čestné prohlášení:

Prohlašuji, že přísluším pouze k akademické obci Přírodovědecké fakulty MU, nejsem členem
statutárního orgánu žádné právnické osoby, nevykonávám vlastní podnikatelskou činnost a
nemám pracovní poměr k jinému zaměstnavateli než k MU.
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