
Volby do Akademického senátu Př.F. MU na období 2017-2020 
Volební programy a prohlášení kandidátů 

Volební obvod studentů 
 

 

Martin Černý, 451182 

Volební program: Jakožto případný člen senátu se budu snažit o přiblížení a seznámení 
Akademického senátu studentům a to, jak s jeho existencí, tak fungováním tohoto orgánu 
v rámci Masarykovy univerzity. Velmi rád se stanu prostředníkem tohoto orgánu a 
zprostředkuji, co nejužší kontakt, zejména se studenty prvních ročníků, kteří o Akademickém 
senátu mnoho nevědí. 

Dále se zasadím o návrh k projednání vzniku pobočky studijního oddělení v rámci 
Univerzitního kampusu Bohunice, který by pomohl mnohým vytíženým studentům k lepšímu 
přístupu k těmto důležitým službám, tak aby to vyhovovalo oběma stranám. Úřední hodiny na 
pobočce Kotlářská neshledávám z osobních zkušeností sebe a svých kolegů, jako dostačující. 

Taktéž bych zkusil projednat otázku možnosti studentů aktivně se zapojit do chodu vědeckých 
týmů v rámci univerzitních pracovišť a taktéž problematiku „teoretických“ bakalářských 
prací. 

Slibuji, že se budu zasazovat o prosazení a projednání všech možných budoucích návrhů, 
které vzejdou z řad studenstva a taktéž i mé vlastní iniciativě a taktéž, že budu vykonávat 
svou případnou funkci, s co největším nasazením. 

Čestné prohlášení: Prohlašuji, že nejsem členem žádné jiné akademické obce než 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Dále prohlašuji, že nejsem členem žádného 
statutárního orgánu, nejsem nijak podnikatelsky činný a taktéž nemám pracovní poměr k 
jinému zaměstnavateli než k Přírodovědecké fakultě. 

 

Martin Černý – 451 182 

SPBI – MOBI, 4. semestr, 2. ročník  



Mgr. Petra Fišerová, 380302 

Jmenuji  se Petra Fišerová a  jsem v prvním  ročníku doktorského  studia Chemie životního prostředí. 

Na univerzitě jsem strávila dlouhá léta, přesto si netroufnu říci, že znám detaily jejího fungování. MU 

si velmi vážím, ale věřím, že zde existuje prostor ke zlepšení. Při svém studiu se pohybuji především 

na Kampusu,  ale  mé  kroky  občas  míří  i  na  Kotlářskou  a  rozhodně  nechci,  aby  toto  místo  bylo 

opomíjeno. Jelikož je mým přáním, aby oba univerzitní areály vzkvétaly jako botanická zahrada, bude 

hlavním bodem mého programu vytvoření pohodlnějšího, příjemnějšího a podnětnějšího prostředí pro 

studenty. Body mého programu by se daly shrnout takto:  

‐ Individuální přístup ke studentům – už během zvažování kandidatury se ke mně dostal podnět, 

jak lze studentům víc vycházet vstříc. Věřím, že by byl zájem o vytvoření dětského koutku. Inspiraci 

lze v tomto případě získat z FSS, kde již podobné zařízení funguje. Nebylo by třeba člověka, který 

by zařizoval chod dětského koutku, pouze by mohl být k dispozici klíč a prostor, kam by se daly 

vkládat např. inzeráty o hlídání dětí.   

‐ Zlepšení komunikace – za velké téma považuji větší prostor a zájem o podněty z řad studentů. 

Nepatřím  k lidem,  kteří  jsou  věčně  absolutně  zaneprázdněni  a nemají  čas dělat nic, natož  tak 

pořádně. Věřím, že svůj čas dokážu využít efektivněji, třeba i v tomto směru.  

‐ Změna zákona o vysokých školách – v rámci změny struktury vysokých škol bych se ráda zasadila 

o  zachování  řádu  a  přehlednosti  v oborech/programech.  Také  by  jistě  bylo  přínosné  zajistit 

vzájemné návaznosti bakalářských a magisterských oborů.  

‐ Zvelebení prostorů – i přes mé již zmíněné působení na Kampusu se vyskytuji rovněž na Kotlářské, 

a proto povedu neutuchající boj o prosazení branky až dvou právě tam. Také považuji za zásadní 

uskutečnění dlouho řešeného návrhu kolárny, či projednání možnosti parkování motorek přímo 

v areálu. Důležitý  je pak vznik zón vhodných ke konzultačním schůzkám studentů, kteří nemají 

k dispozici  vlastní  kanceláře,  zasedací  místnosti  a  podobně  –  místa,  kde  by  bylo  možné  se 

hromadně učit nebo cokoliv projednávat.  

‐ Zlepšení výuky cizích jazyků – dlouhodobě pozoruji, že v oblasti používání (zejména) angličtiny, ať 

už při prezentacích, na zkouškách nebo  i v běžném rozhovoru  jsou schopnosti mnoha studentů 

MU  silně nedostačující. Bylo by proto  vhodné  zlepšit nabídky  i obsahy kurzů, případně udělat 

výuku odborné angličtiny skutečně odbornou. S velkou pravděpodobností to bude platit u výuky 

všech jazyků, nejen angličtiny. 

‐ Politika ochrany životního prostředí – bylo by žádoucí zasadit se o zlepšení současného systému 

třídění odpadů (např. kontejnery na plechovky), eliminovat nadbytečný tisk dokumentů, tisknout 

oboustranně, více využívat elektronické dokumenty, obecně zavést zelenější fungování školy.   

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že nepůsobím v akademické obci  jiné  fakulty nebo školy, nejsem členem ve statutárních 

orgánech právnických osob, neprovozuji žádnou vlastní podnikatelskou činnost ani nemám uzavřený 

pracovní poměr s jiným zaměstnavatelem než MU.  



Mgr. Tomáš Havelka, 394306 

 

V Akademickém senátu PřF MU jsem působil poslední akademický rok a vyzkoušel jsem si, co všechno lze 
spoluvytvářet. Např. po letech dohadů se konečně zbuduje kolárna, stipendijní fond bude využívaný štědřeji, 
a dokonce pro více studentů, přičemž se výrazně omezí úniky pro zahraniční doktorandy. 

Pro opětovnou kandidaturu jsem se rozhodl proto, že kvůli novele Zákona o VŠ je před námi to nejdůležitější 
– pomalu se rodí nová podoba oborů, a tudíž celý nový koncept našeho studia. Jako studenti u toho 
nesmíme chybět, naopak můžeme výrazně přispět k logické propojenosti výsledného celku. 

Vedle zkvalitnění a zprostupnění výuky pro mě zůstávají klíčové následující body: 

Mezioborová a mezifakultní spolupráce: podporuji vznik mezioborových a mezifakultních předmětů 
zaměřených na týmové řešení praktických projektů. 

Výuka předmětů v cizích jazycích: jsem pro rozšiřování nabídky odborných předmětů vyučovaných v cizích 
jazycích, které by byly oproti klasickým kurzům silněji kreditově ohodnoceny. 

Studentské volnočasové aktivity: naše fakulta může nabídnout prostory, možnosti či zastřešení 
volnočasových aktivit, jako jsou např. sportovní turnaje studentů anebo kulturní akce. 

Věřím, že na fakultní půdě je důležitá transparentní oboustranná zpětná vazba, proto se pokusím všemi svými 
silami zajišťovat komunikaci mezi vámi – studenty – a akademickými pracovníky. 

 

Prohlašuji, že nepůsobím v žádné akademické obci jiné fakulty či vysoké školy, nejsem členem statutárních 
orgánů právnických osob, neprovozuji vlastní podnikatelskou činnost a jsem v pracovním poměru vzhledem 
k Ústavu výpočetní techniky MU. 



Bc. Jakub Hrubý, 356490 

 

Přihláška ke kandidatuře do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy 

univerzity 

 

Uchazeč: Bc. Jakub Hrubý 

Volební obvod: studenti 

 

Prohlašuji, že nepůsobím v akademické obci jiné fakulty či školy, nejsem členem statutárních orgánů 

právnických osob, neprovozuji žádnou podnikatelskou činnost a nejsem nikde zaměstnán. 

 

V rámci své činnosti v akademickém senátu Přírodovědecké fakulty bych se chtěl zasadit o 

následující: 

‐ podporu a rozvoj vědeckého výzkumu na půdě Přírodovědecké fakulty 

‐ prosazování zájmů ústavů věd o Zemi a jejich propagaci  

‐ zlepšení dialogu mezi studenty a orgány univerzity 

‐ prouhloubení spolupráce s jinými ústavy, především v oblasti výzkumu a studia důležitých předmětů 

 

 

V Brně dne 25. 4. 2017 



Michal Hubáček, 436627 
 
Michal Hubáček, 436627 
 
Jmenuji se Michal Hubáček a jsem studentem třetího ročníku Molekulární biologie a 
genetiky. Současně působím jako tajemník Mezinárodního studentského klubu (ISC MU 
Brno) zaměřeného na studenty přijíždějící na studijní pobyt. Kandidovat jsem se rozhodl, 
protože mi není lhostejný osud fakulty a rád bych zastupoval právě nás studenty. Mezi mé cíle 
patří: 
 

 snaha o zkvalitnění výuky angličtiny a rozšíření výuky předmětů v anglickém jazyce 
 podpora výjezdů v rámci programu Erasmus+ a dalších, neboť jde o velmi cennou 

zkušenost 
  v rámci možností zlepšit podporu spolků PřF 

 
Velmi rád se stanu prostředníkem mezi studenty a vedením fakulty a také kontaktní osobou, 
na kterou se můžete obrátit se svými problémy, stížnostmi ale i nápady. Koneckonců jsme 
tady pro Vás. 
 
Prohlašuji, že nepůsobím v akademické obci jiné fakulty nebo vysoké školy, nejsem členem 
ve statutárních orgánech právnických osob, nemám vlastní podnikatelskou činnost ani 
pracovní poměr k jinému zaměstnavateli než k Přírodovědecké fakultě. 



Mgr. Petr Chrást, 380144 

 

Dobrý den, jmenuji se Petr Chrást a jsem Ph.D. studentem oboru Analytická chemie. Svoji kandidaturu 

do Studentské komory Akademického senátu zakládám na vyhledávání aktuálních problémů ze strany 

studentů a jejich rychlé předložení na pravidelných zasedáních senátu. Mojí prioritou je transparentní 

vztah mezi studenty a vyššími instancemi a také zlepšení úrovně znalosti cizích jazyků u nás na fakultě.  

Studenti  se  nesmí  bát  se  na  někoho  obrátit,  pokud mají  pocit,  že  se  shledají  v nějaké  situaci  na 

nespravedlivé pozici. Univerzita  je obrovskou  institucí a  je potřeba nést v sobě klid,  že na všechno 

nemusí být  student  sám a že  lze poskytnout prostor všem podnětům. Takovou možnost poskytuje 

právě  Studentská  komora  Akademického  senátu,  v níž  budu,  v případě,  že  si  zasloužím  váš  hlas, 

reprezentovat právě vaše zájmy. 

Pochopitelně se také podílím na zrušení pondělí, jeho změny na třetí víkendový den, nebo prodloužení 

dne na 30 hodin, kdykoli je to potřeba. 

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

členem  statutárních  orgánů  právnických  osob,  neprovozuji  vlastní  podnikatelskou  činnost 

a jediná instituce, která je se mnou spojená, je Laboratoř atomové spektrometrie, ve které pracuji na 

svojí dizertační práci. 

 

Mgr. Petr Chrást 

  



Bc. Jan Janeček, 424154 

 

Milí členové akademické obce, kolegyně a kolegové,  

 

jmenuji se Jan Janeček a jsem studentem biologie. Možnost kandidovat do Akademického senátu PřF 

beru  jako  výjimečnou příležitost  jak příznivě ovlivnit dění na naší  fakultě,  zpřístupnit pracovníkům 

fakulty  a  jejímu  vedení  požadavky  nás,  studentů,  a  rozvíjet  spolupráci  s dalšími  univerzitními  a 

výzkumnými institucemi.  

 

Za stěžejní cíle svého případného působení v Akademickém senátu PřF považuji následující body: 

 

1)  Rozvíjet  dialog  mezi  vedením  fakulty,  jejích  ústavů  a  fakultními  pracovníky  a  studenty  jako 

rovnocenných  partnerů  v diskusi  o  zkvalitňování  výuky,  vzájemné  podpoře  a  soužití  na  univerzitní 

půdě. Komunikaci a  sdílení myšlenek a nápadů považuji  za prioritu, která nejen  že  zlepšuje vztahy 

účastníků na všech úrovních fakulty, nýbrž i dle mého názoru motivuje a vytváří vhodnou atmosféru 

pro naplnění společných cílů. 

 

2) Podporovat  činnosti související s prezentací Přírodovědecké  fakulty a studiem na ní, a  to  jak pro 

širokou veřejnost, tak pro zájemce o studium. Pokládám za důležité představovat naši fakultu nejen 

jako součást úctyhodné Masarykovy univerzity, ale také jako moderní, živou a vyvíjející se strukturu 

tvořenou zkušenými pedagogy a výzkumníky, stejně jako kreativními a energickými studenty.  

 

3)  Zapojit  se  do  diskuse mezi  studenty,  pedagogy  a  Radou  pro  vnitřní  hodnocení MU  o  nových 

podmínkách  institucionální  akreditace  oborů  na  MU  s cílem  udržet  vysokou  kvalitu  studijních 

programů na fakultě, zatraktivnit studijní obory a přizpůsobit je náročným požadavkům moderní doby, 

stavu společnosti a vědeckého poznání. 

 

4)  Prosazovat  a  podporovat mezioborovou, mezifakultní  i  interinstitucionální  spolupráci. Nebývalý 

rozvoj  vědy a  soudobý  stav poznatků  si  vyžaduje propojení  vysoce  specializovaných odvětví,  které 

umožňuje  dosáhnout  jinak  nemožných  výsledků  a  rozvíjet  kompetence  a  obecný  přehled  nejen 

studentů. 

 

5) Zasazovat se o užší spolupráci Přírodovědecké  fakulty s Centrem pro  jazykové vzdělávání MU ve 

snaze  zdokonalovat  jazykové  kompetence  studentů,  umožnit  jim  se  dále  vzdělávat  ve  světových 

jazycích,  tak  potřebných  v dnešním  globálním  světě.  Za  prostředek  dosažení  tohoto  cíle  považuji 

zejména  zpřístupnění  všeobecných  jazykových  kurzů  s finanční  spoluúčastí  studentů  za  výhodných 

podmínek.  

 

6) Podílet se na schvalovacím procesu rozpočtové politiky Přírodovědecké fakulty a zasazovat se o to, 

aby bylo s univerzitními finančními prostředky nakládáno uvážlivě, nejen na základě aktuální situace, 

ale i dlouhodobého ekonomického výhledu.  

 



Věřím,  že  volby  do Akademického  senátu  PřF  nejsou  jen  formálním  aktem,  ale  účinnou možností 

ovlivnit dění na  fakultě, kterou navštěvujeme. Proto zvažte prosím svoji účast na volbách a děkuji, 

pokud se rozhodnete dát svůj hlas mně. V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat na univerzitním e‐

mailu 424154@mail.muni.cz. 

 

  



Lenka Jurasová, 436505 

 

Jsem studentkou druhého ročníku biochemie. Na fakultě působím ale už třetím rokem, protože jsem se 
v prvním roce svého studia rozhodla pro změnu oboru. Do akademického senátu se i proto hlásím s vizí 
angažovat se v chystané změně studijních programů, protože jsem na vlastní kůži zažila, co obnáší volba 
nevhodného oboru. Poznala rozdílnost těchto oborů a absurditu některých předmětů v nich 
vyučovaných. 

Ráda bych se pokusila zlepšit prostředí pro vás, studenty naší fakulty, a to řešením vám palčivých 
otázek, jimž se na fakultní úrovni nikdo nevěnuje. Jako například absence umyvadla v menze, kde se 
denně pohybují stovky studentů, nebo opakované vyplňování dotazníků o rozšíření úředních hodin 
studijního oddělení PřF v Kampusu, které je dle mého názoru zatím bez výsledku. Budu tedy vždy 
otevřená vašim připomínkám a názorům. 

Prohlašuji, že nepůsobím v žádné akademické obci jiné fakulty či vysoké školy, nejsem členem 
statutárních orgánů právnických osob, neprovozuji vlastní podnikatelskou činnost a nejsem v žádném 
pracovním poměru. 



Bc. Dominik Kevický, 423695 

 

Volebný program 

V prípade môjho zvolenia do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovej 
univerzity by som sa chcel venovať týmto témam: 

1) Podpore dobrých vzťahov medzi jednotlivými aktérmi univerzity 
2) Podpore vedeckej činnosti u študentov 
3) Podpore spolupráce so zahraničnými inštitúciami 
4) Podpore podujatí pre širokú verejnosť (ako napríklad Deň otvorených dverí, Noc 

vedcov, GIS Day...) 
5) Vytvoreniu príjemného prostredia v areáloch fakulty 
6) Ďalším problémom, ktoré mi budú navrhnuté študentskou obcou k riešeniu  

Čestne prehlasujem, že nie som členom akademickej obce inej fakulty alebo vysokej školy než 
Přírodovědecké fakulty Masarykovej univerzity. Ďalej prehlasujem, že nie som členom 
v štatutárnych orgánoch právnických osôb, nevyvíjam žiadnu podnikateľskú činnosť a nemám 
pracovný pomer k inému zamestnávateľovi než k Přírodovědecké fakulte. 

Bc. Dominik Kevický 
423695@mail.muni.cz 

 



Bc. Ondřej Kovanda, 409018 

 

Volební program 
Ondřej Kovanda 

 
Jmenuji se Ondřej Kovanda a na přírodovědecké fakultě studuji souběžně fyziku a geologii. Se 
členstvím ve Studentské komoře Akademického senátu PřF mám již dvou a půl letou zkušenost z právě 
končícího volebního období. Během senátních zasedání i mimo ně je mým hlavním cílem boj za 
nesnižování standardů výuky a na to navazující šíření dobrého jména fakulty. Budu rád za jakékoli 
podněty od spolužáků napříč fakultou, které budu moci Akademickému senátu tlumočit, a přispět tak k 
řešení Vašich problémů, týkajících se studia na PřF. Senát i jeho členové jsou tu pro Vás. 
 

 
Prohlášení 

Ondřej Kovanda 
25. 4. 2017 

 
Prohlašuji, že nejsem členem žádné jiné akademické obce než PřF MU, nejsem členem statutárních 
orgánů jakékoli právnické osoby, neprovozuji podnikatelskou činnost a nemám pracovní poměr k 
žádnému zaměstnavateli. 



Mgr. Růžena Krutilová, 394718 
 
 
Růžena Krutilová - Volební program do senátu Přírodovědecké fakulty MU 

 

V případě, že budu zvolena do Akademického senátu budu přijímat Vaše témata, návrhy a 
podněty, které povedou ke zlepšení kvality výuky a zpříjemnění života na Přírodovědecké 
fakultě MU, případně celé Masarykově univerzitě. Současně se budu aktivně zapojovat do 
diskuzí, případně otevírat nová témata k diskuzi ve snaze zefektivnění studia i práce na 
Přírodovědecké fakultě. Prohlašuji, že v současné době nejsem členem akademické obce jiné 
fakulty nebo univerzity, nemám členství ve statutárních orgánech právnických osob, nevlastním 
podnikatelskou činnost a mám pracovní poměr k Akademii věd České republiky. 

 

 

Mými cíli je: 

 

a) Podporovat zkvalitnění výuky anglického jazyka se zaměřením na praktické využití 

v profesním životě 

b) Usilovat o efektivní využití venkovních prostor a podporu aktivního odpočinku 

studentů 

c) Podporovat vznik univerzitní školky  

d) Usilovat o rozšíření možností stravování a nahrazení současných automatů se 

slazenými nápoji a sladkostmi pestřejší nabídkou potravin 

 



Veronika Křešťáková, 451637 
 
 
Dobrý den, 
 
jmenuji se Veronika Křešťáková a studuji druhým rokem obor Biochemie na 
Přírodovědecké fakultě MU. Zároveň se podílím na popularizaci vědy ve 
vědeckém centru Bioskop a také pomáhám při organizaci a propagaci MjUNI. 
 
 
V akademickém senátu PřF MU bych chtěla: 

 Rozšířit povědomí o možnostech stáží a vycestování do zahraničí pro 
studenty 

 Hájit potřeby a zájmy studentů celé PřF  

 Prosazovat lepší informovanost mezi studenty a senátem 

 Zvětšit podporu studentů zapojených do vědecké činnosti  

 Prosadit více odpadkových košů na tříděný odpad ve všech areálech PřF  
 

Prohlašuji, 

že studuji pouze na PřF MU, nejsem členem žádného statutárního orgánu, 
nejsem podnikatel, nejsem v žádném pracovním poměru k jinému 
zaměstnavateli než PřF MU. 

 Veronika Křešťáková 



Bc. Michaela Kubová, 409039 

 

Jmenuji se Michaela Kubová a jsem studentkou magisterského studia oboru Botanika. Pro 

kandidaturu do Akademického senátu jsem se rozhodla, protože věřím, že je to cesta, jak hájit zájmy 

studentů a zkvalitnit výuku pro všechny současné i budoucí studenty. Na Přírodovědecké fakultě 

zároveň působím jako lektorka Prvákovin a také se angažuji v ICS klubu pro přijíždějící zahraniční 

studenty.  

Chtěla bych využít možnost, která mi byla nabídnuta a stát se prostředníkem mezi studenty a 

vedením fakulty. Následující body považuji za klíčové a chtěla bych se na ně zaměřit při mém 

případném působení v Akademickém senátu MU Přírodovědecké fakulty: 

 Chtěla bych rozšířit a podpořit nabídku výuky předmětů v cizích jazycích. V dnešní době, 

obzvláště ve vědecké sféře, považuji za velmi důležité dobré porozumění především 

anglickému jazyku. 

 Při hledání budoucího zaměstnání považuji za velmi důležité znalosti z praxe. Proto bych ráda 

podpořila případné návrhy na zlepšení profesionálních schopností čerstvých absolventů. 

 Také bych se ráda zasadila o lepší propagaci naší fakulty mezi veřejnost. 

 Ráda bych se také zasloužila o zvýšení prospěchového stipendia, popřípadě o snížení nároků 

k jeho získání.  

Rada studentů Akademického senátu je tu především aby hájila zájmy studentů. Považuji za velmi 

důležité vzájemnou komunikaci mezi studenty a vedením fakulty. Nebojte se ozvat, ať už 

s připomínkami, stížnostmi nebo nápady na zlepšení fungování naší fakulty. 

Prohlašuji, že nepůsobím v akademické obci jiné fakulty nebo vysoké školy, nejsem členem ve 

statutárních orgánech právnických osob, nemám vlastní podnikatelskou činnost ani pracovní poměr k 

jinému zaměstnavateli než k Přírodovědecké fakultě. 

 



Bc. Marek Lahoda, 391792 
 
Dobrý den, 
 
jmenuji se Marek Lahoda a jsem studentem navazujícího magisterského oboru Fyzická 
geografie, avšak úhel mých zájmů je poměrně široký – od aktuálního světového dění, přes 
životní prostředí až po dopravu. 
 
V posledním volebním období jsem v AS PřF MU vykonával funkci předsedy studentské 
komory, díky které jsem měl jedinečnou možnost se přímo podílet na chodu a podobě naší 
fakulty. Činnost senátora se většinou sestává spíše z drobné rutinní práce (čtení podkladů, 
vznášení připomínek a zvedání paže při hlasování), přispěl jsem však i k několika větším 
přínosným věcem, z nichž jako asi nejviditelnější a nejvýznamnější uvedu: 
 

      Proběhlou a zdařilou rekonstrukci přízemí knihovny na Kotlářské, pro kterou 
jsme anketou zjistili požadavky studentů a ty následně přednesli vedení fakulty, 
které je maximálně zohlednilo. Díky tomu zde vznikly skupinové studovny, 
relaxační prostor a vybavená kuchyňka včetně prostoru pro občerstvení. 

   Chystané zřízení kolárny, která by snad již v příštím roce měla vzniknout v 
doposud nevyužitém prostoru za Bufetem PřF. 

    Zavedení dvou úrovní prospěchových stipendií, díky čemuž na ně dosáhne 
více studentů a ti nejlepší budou ohodnoceni lépe. 

 
Ve svém působení bych rád nadále pokračoval i v nadcházejícím volebním období, v němž 
budu moci využít svých zkušeností a dále pracovat na některých restech, konkrétně: 
 

  Navýšení prospěchových stipendií – hledání dalších zdrojů financování 
stipendijního fondu, který je aktuálně plněn pouze poplatky za nadstandartní 
délku studia. 

  Zřízení detašovaného pracoviště studijního oddělení v areálu kampusu 
Bohunice. 

  Zlepšení prezentace a kontaktu fakulty s veřejností, především s 
potenciálními uchazeči o studium. 

  Zapojení studentů do procesu nových akreditací prostřednictvím 
chystaných programových rad pro jednotlivé studijní oblasti. 

  Zvýšení povědomí o SKAS – propagace činnosti a úspěchů studentské 
komory mezi studenty PřF. 

 
Pokud mě zvolíte, budu i nadále Vaším dobře slyšitelným hlasem v Akademickém senátu PřF 
MU. Děkuji za Váš čas a přeji hezký den. 
 
Prohlašuji, že nemám žádnou příslušnost k akademické obci jiné fakulty či vysoké školy. Jsem 
členem zapsaného spolku Brno na kole a Horolezeckého spolku Friend, neprovozuji vlastní 
podnikatelskou činnost a zaměstnaný jsem pouze na dohodu o provedení práce ve firmě itself 
s.r.o jako GIS specialista. 



Bc. Radim Lískovec, 423292 
 
Radim Lískovec 
V Brně 16. dubna 2017 
PřF APGE Aplikovaná geografie 
radim.liskovec@mail.muni.cz 
 
Mým přáním je nastavení kvalitního dialogu mezi studenty, vyučujícími a vedením fakulty. 
Nechci ale jen nečinně sedět, chci se zapojit přímo, a proto jsem se rozhodl kandidovat do 
Akademického senátu PřF MU, kde bych rád reprezentoval názory nás studentů, předával naše 
pozitivní i negativní zkušenosti ze studia a podílel se na zlepšení výuky a vědy na naší fakultě. 
Přestože se chci věnovat veškerým tématům, podle menšího průzkumu je prioritní: 
 
o Posílení mezifakultní spolupráce  
A to na všech úrovních. Vím, že to je složité, ale jsem si jist, že naše fakulta má ostatním co 
nabídnout. Jsem pro navázání větší spolupráce a umožnění našim studentů rozšířit si obzory a 
seznámit se s novými pohledy na jejich problematiku. Konkurenční výhoda Masarykovy 
univerzity je právě v její velikosti a komplexnosti. 
 
o Fakulta jako místo  
Existují místa, kde se lidé zdržují rádi, a naopak prostory, kudy pouze procházejí. Přál bych si, 
aby naše fakulta patřila k těm místům, které neznamenají v našich životech jenom etapu, kdy 
byl náš volný čas omezen. Toho lze docílit například pořádáním různých volnočasových aktivit 
na půdě fakulty (i mimo ni). 
 
o Výuka cizích jazyků 
 Nastavení lepší koncepce odborových seminářů, které vedou k absolvování jazykových 
zkoušek. Rozvinutí tematických plánů a propojení s výukou, zefektivnění elektronické podpory 
výuky v IS MU. 
 
o Propagace PřF 
Sociální média jsou mocná, nicméně jsem trochu skeptický k současné reklamní kampani a 
změnám v prezentační strategii Masarykovi univerzity. Samotná PřF se navíc ztrácí a nedaří se 
jí zaujmout potenciální studenty. 
 
o Podpora udržitelné mobility  
Považuji za důležité přizpůsobit město lidem. Z tohoto důvodu je nutné na naší fakultě zajistit 
alespoň místo k zaparkování kol. 
 
Pokud Vás můj program zaujal, zvažte svůj hlas pro moji kandidaturu. Bude-li to v mých silách, 
budu tlumočit Vaše podněty dále a jsem si jist, že společně můžeme věci změnit a přispět tak 
ke zlepšení naší fakulty. 
 
Prohlašuji, že nepůsobím v akademické obci jiné fakulty nebo vysoké školy, nejsem členem ve 
statutárních orgánech právnických osob, neprovozuji vlastní podnikatelskou činnost a jsem 
zaměstnancem Asseco Central Europe, a.s. 
 



Bc. Natálie Nádeníčková 408887 
 
Bc. Natálie Nádeníčková 408887 
Jmenuji se Natálie Nádeníčková a jsem studentkou navazujícího magisterského studia Speciální 
biologie. Na fakultě zároveň působím jako koordinátorka Prvákovin a jako „buddy“ pro 
zahraniční studenty. Byla jsem členem studentské komory akademického senátu již minulé 
funkční období, a jelikož mi „senátorování“ přišlo smysluplné, rozhodla jsem se kandidovat 
znova. V novém funkčním období bych chtěla využít svých získaných zkušeností a hájit zájmy 
studentů a posilovat jejich možnosti v rámci fakulty. 
Dále bych chtěla: 

  zpropagovat Erasmus, protože právě naše fakulta má jednu z nejmenších výjezdností 
   v rámci univerzity. 
  otevřít otázku výuky anglického jazyka na PřF a podpořit myšlenku, že by se více 
 předmětů mělo vyučovat právě v angličtině. 
  navýšit stipendia pro doktorandy, protože současná částka mi připadá nedostačující. 
  pozměnit kritéria pro prospěchové stipendium, aby na něj dosáhlo více studentů. 
  prosadit zbudování společné místnosti pro studenty v univerzitním Kampusu, kde si 

  budou moct sníst svůj vlastní oběd. Podobně, jak to již funguje v areálu na Kotlářské. 
Ráda budu fungovat jako prostředník mezi studenty a vedením fakulty. Pokud budete mít 
jakýkoliv dotaz, nápad, stížnost, nebojte se ozvat. Studentští senátoři (ne jenom já) jsou tady od 
toho, aby mluvili za všechny studenty. Jsou zde pro Vás :) 
 
Prohlašuji, že nepůsobím v akademické obci jiné fakulty nebo vysoké školy, nejsem členem ve 
statutárních orgánech právnických osob, nemám vlastní podnikatelskou činnost ani pracovní 
poměr k jinému zaměstnavateli než k Přírodovědecké fakultě. 
 



Mgr. Barbora Nežiková, 394161 

Jmenuji  se  Barbora  Nežiková  a  jsem  ve  druhém  semestru  doktorského  studia  chemie  životního 

prostředí, takže už se nějakou dobu na MUNI pohybuju. Za ty roky jsem si svou alma mater zamilovala 

a tak bych se ráda podílela na jejím zvelebování a fungování. Samozřejmě neznám všechny problémy, 

záležitosti, náležitosti a nedostatky, ale budu se snažit přijímat podněty z řad spolu‐studujících a být 

jejich hlasem. Většinu svého času trávím na Kampusu, přesto nechci Kotlářskou nijak opomíjet. Dalšími 

body mého programy jsou poté: 

‐ Přehlednost  oborů  –  S ohledem  na  novelizaci  zákona  o  vysokých  školách  bych  ráda  zajistila, 

aby obory byly přehledné a navazovaly mezi sebou.  

‐ Vstřícnější prostory areálů PřF – Základním bodem  je  vytvoření  vhodného místa pro  studium 

a konzultace na Kampusu a výstavba branky na Kotlářské. 

‐ Zkvalitnění  jazykových kurzů – Odborné kurzy angličtiny zaměřené na  jednotlivé obory v reálu 

danému oboru, z mé zkušenosti, moc neodpovídaly. Ráda bych se tedy zasadila o zlepšení nabídky 

jazykových kurzů tak, aby doopravdy jejich absolventy obohatily. 

‐ Péče o životní prostředí – Ačkoli MUNI rozhodně nezahálí, podporovala bych udržování stávajících 

snah a zařadila návrhy dalších kroků. Od oboustranného tisku po snahu snížit spotřebu elektřiny 

například omezením nočního a zbytečného osvětlení budov. 

‐  Větší  transparentnost  –  Především  se  mi  jedná  o  zlepšení  systému  předávání  informací 

z oficiálních institucí všem studentům. 

‐ Snaha o zapojení vyššího procenta žen do vědecké sféry – Vím, že se  tady dotýkám citlivého 

tématu, přesto bych ráda zapojila MU do projektů podporujících studentky základních a středních 

škol a jejich směrování k vědecké kariéře. 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že nepůsobím v akademické obci  jiné  fakulty nebo školy, nejsem členem ve statutárních 

orgánech právnických osob, neprovozuji žádnou vlastní podnikatelskou činnost, ani nemám uzavřený 

pracovní poměr s jiným zaměstnavatelem než MUNI. 



Mgr. Jan Rokos, 324060 

Mgr. Jan Rokos – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky 
 
Rozhodl jsem se kandidovat do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity a v případě zvolení bych se rád zasadil o rozvoj výzkumných skupin začleňujících i 
studenty nižších ročníků a dále o větší podporu studentů vyšších ročníků, kteří samostatnou 
vědeckou prací přispívají k dobrému jménu fakulty. Cílem tedy je zajistit pro studenty takové 
prostředí, ve kterém se mohou začít již krátce po nástupu podílet na vědecké činnosti fakulty 
spoluprací nejen s vlastními vrstevníky, ale i zkušenějšími kolegy s jasnou podporou při 
pozdějším individuálním výzkumu. 
 
Na závěr prohlašuji, že jsem členem akademické obce pouze Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity, nejsem členem statutárních orgánů právnických osob, neprovozuji 
podnikatelskou činnost a nemám pracovní poměr k jinému zaměstnavateli než k MU. 



Mgr. Romana Sedmíková, 375890 

Mgr. Romana Sedmíková, učo 375 890 
 
Milé studentky, milí studenti a kolegové, 
 
jmenuji se Romana Sedmíková a jsem studentkou prvního ročníku doktorského studia 
programu Biologie. Na MU studuji šestým rokem a myslím si, že po této době už jsem schopna 
posoudit potřeby a zájmy studentů, protože jsem během svého studia sama poznala, co studenta 
trápí a jaké problémy musí každý den řešit. Protože bych se ráda spolupodílela na vytváření 
podmínek pro studium a ovlivňovala změny, které naši fakultu během následujícího období 
nepochybně v důsledku přijetí novely VŠ zákona čekají, rozhodla jsem se kandidovat do 
akademického senátu PřF MU. 
 
Ráda bych se zaměřila na: 
 

a.  vytváření funkčních programových rad. Tyto rady budou v následujících měsících 
zřízeny právě v důsledku novely VŠ zákona a my jako studenti v nich budeme mít velmi 
významnou roli. Přestože tak dosud není nikde stanoveno, předpokládám, že za nominace 
studentů do těchto rad bude odpovědná studentská komora akademického senátu. Volbou 
našich zástupců tak můžeme výrazně ovlivnit studijní programy na fakultě. 

 
b. zlepšení úrovně jazykové výuky. Zasadila bych se o navýšení počtu volitelných   

doprovodných seminářů, jak odborné, tak obecné angličtiny, případně i ostatních jazyků, 
a tím ulehčit vaše začátky při sepisování závěrečných a odborných prací. 

 
c.  podporu zahraničních stáží. Každý student by měl mít možnost minimálně v průběhu 

doktorského, ideálně i magisterského studia vyjet do zahraničí a získat nové odborné 
znalosti, poznat nové lidi a rozšířit si své obzory. 

 
d. stravování a společenské prostory. Jistě nejsem jediná, kdo si všiml, že v prostorách 

univerzitního kampusu chybí místa, kde by si studenti mohli sníst a ohřát doma 
připravená jídla. Zároveň v kampusu zcela chybí společenská místnost, která by 
poskytovala útočiště pro skupinky i jednotlivce, kteří zrovna potřebují řešit kolektivní 
záležitosti spojené s výukou. Proto bych se ráda zasadila o vytvoření těchto prostor. 

 
Považuji za samozřejmost, že jako člen AS budu hájit práva a zájmy studentů a chtěla bych být 
spojovacím článkem mezi studenty a akademiky, kteří mnohdy nevidí svět studentskýma 
očima. Jsem otevřena diskuzím a naslouchat problémům a návrhům, které považujete za 
významné. 
 
V souladu s požadavkem čl. 9 Volebního řádu AS PřF prohlašuji, že nejsem členem žádné 
akademické obce, nejsem členem statutárních orgánů žádné právnické osoby, nevyvíjím vlastní 
podnikatelskou činnost a jsem v pracovním poměru u firmy Výzkumný ústav bramborářský 
Havlíčkův Brod, s.r.o.. 



Bc. Vladimíra Šťastná, 380175 
 
Dobrý den. 
 
Protože jsem v předchozím studiu byla senátorkou jiné univerzity, ráda bych zužitkovala 
zkušenosti a poznala fungování Akademického senátu Přírodovědecké fakulty. 
 
Důležitá témata pro mě jsou: kvalita výuky – důraz na kvalitní pedagogy, skladba předmětů ve 
studijních programech, dále pak možnosti studia v areálu fakulty – knihovny, studovny na 
fakultě, prostory pro studenty, z vlastních zkušeností ze zahraniční stáže pak vnímám 
ERASMUS - studijní pobyty a především pracovní stáže zahraničí jako klíčové a podstatné 
složky vysokoškolského studia a všeobecného rozhledu, takže chci podpořit studenty, kteří mají 
o stáže/pobyty zájem. 
 
Ráda bych se i zaměřila na kvalitu jídel ve školním bufetu na Přírodovědecké fakultě. 
 
Čestně prohlašuji, že nejsem členem akademické obce jiné fakulty nebo vysoké školy než 
Přírodovědecké fakulty. Dále prohlašuji, že nejsem členem ve statutárních orgánech 
právnických osob, nevyvíjím vlastní podnikatelskou činnost a mám dohodu o provedení práce 
s firmou Lamberga, specializující se na vývoj a výrobu LED svítidel. 
 

Bc. Vladimíra Šťastná 
Matematika a fyzika se zaměřením na vzdělávání 

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita 



Bc. Ondřej Vymazal, 409055 

Milé studentky a milí studenti přírodovědecké fakulty MU, 

Jmenuji se Ondřej Vymazal a studuji 4.ročník oboru Molekulární biologie a genetika. Už téměř 3 roky 

zastupuji  studenty Akademickém  senátu Masarykovy univerzity, kde hájím  zájmy všech  studentů a 

zájmy Přírodovědecké fakulty a jsem předsedou Studentské komory AS MU. Nyní bych chtěl získané 

zkušenosti využít  i k prosazování zájmů Vás, studentů a studentek PřF, v akademickém senátu naší 

fakulty. Záležitosti, které nás trápí při každodenním životě na fakultě, se dají změnit právě z tohoto 

místa. Nacházíme se navíc v době, kdy vstupuje v platnost novela vysokoškolského zákona, která dává 

studentům větší možnost podílet se na utváření a podobě studijních programů, a u toho bych chtěl 

být. 

Po  zkušenostech  z akademického  senátu nejsem naivní a nebudu Vám  slibovat  žádné  změny,  jako 

přesun části studijního oddělení do kampusu nebo správně fungující klimatizaci či rolety, protože vím, 

že  je to nereálné. Nicméně  je spousta dalších důležitých věcí, které mohou senátoři ovlivnit. AS PřF 

bude brzy volit nového děkana. Tato volba je velmi důležitá, protože interakce nového vedení fakulty 

a akademického senátu může otevřít cestu k prosazení některých změn. 

Já bych chtěl prosadit zejména vytvoření lepšího zázemí pro studenty, kteří tráví na fakultě čas i mimo 

přednášky a dostupnost kvalitních menz. Současný AS PřF jedná o navýšení prospěchových stipendií. 

Chtěl bych podporovat další využívání stipendijního fondu  i na odměňování studentů, kteří pracují 

nad rámec svých studijních povinností například ve výzkumu, nebo kteří se zasazují o internacionalizaci 

fakulty psaním závěrečných prací v angličtině. Rozšiřování nabídky odborných předmětů v angličtině 

je podle mě další důležité téma, podobně jako prohlubování spolupráce s LF nebo podpora pracovních 

či studijních stáží. 

Prosím tedy o Váš hlas a těším se, že Vás budu moct zastupovat v Akademickém senátu PřF. 

Prohlašuji, 

že studuji pouze na PřF MU, nejsem členem žádného statutárního orgánu, nejsem podnikatel, nejsem 

v žádném pracovním poměru k jinému zaměstnavateli než PřF MU. 



Mgr. Jan Vysloužil, 392336 

 

Jan Vysloužil – Volební program do senátu Přírodovědecké fakulty MU 

 

V případě že budu poprvé zvolen do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty MU, budu přijímat 

Vaše užitečná témata, návrhy a podněty a následně  je přenášet na půdu senátu a tím také aktivně 

usilovat o otevírání diskusí ve snaze zkvalitnit a zefektivnit život a výuku na Přírodovědecké fakultě MU, 

případně na celé Masarykově univerzitě. Prohlašuji, že v současné době nejsem členem akademické 

obce  jiné  fakulty  nebo  univerzity,  nemám  členství  ve  statutárních  orgánech  právnických  osob, 

nevlastním podnikatelskou činnost a mám pracovní poměr k Akademii věd České republiky. 

 

Mými cíli je: 

a) Zaměřit se na způsob výuky anglického jazyka s jeho následným praktickým využitím 

v budoucím životě akademického pracovníka 

b) Podporovat zdokonalení výuky, obzvláště v oblasti praktických dovedností studentů 

c) Zorientovat se v rozpočtové situaci a podporovat jen smysluplné investice, zejména investice 

do zkvalitnění výuky a výzkumu  

 


