
RNDr. Milan Baláž, Ph.D., učo 1353

Moje volby Cizí volby Filtrování

Volby do Akademického senátu MU pro funkční období 2018-2020

20. 11. 2017 – 24. 11. 2017 vč.

Volby vyhlásil: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D., učo 7697

Popis: Vážené členky, vážení členové akademické obce Masarykovy univerzity,
v souladu s Čl. 6 Volebního řádu AS MU ((https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/volebni-
rad-akademickeho-senatu-masarykovy-univerzity/) plné znění) vyhlašuji volby do Akademického senátu MU pro
funkční období 2018-2020, které se uskuteční v jednotném termínu ve všech volebních obvodech MU.

Harmonogram voleb:

• písemné (připouští se samozřejmě i emailové) odevzdání kandidatury obvodní (fakultní) volební komisi: do 31.
října 2017
• zveřejnění kandidátů v jednotlivých obvodech: od 1. do 9. listopadu 2017
• datum a místo konání voleb: volby se uskuteční elektronicky v aplikaci E-volby IS MU v termínu 20.-24.
listopadu 2017

Volby proběhnou v 19 volebních obvodech - na každé z fakult v obvodu akademických pracovníků, v němž jsou
voleni tři členové AS MU, a v obvodu studentů fakulty, kde se volí dva (na ESF a FF tři) členové AS MU; další tři
zástupce volí obvod akademických pracovníků celouniverzitních pracovišť. Každý člen akademické obce přísluší
pro účely voleb jednomu volebnímu obvodu (podrobněji viz Čl. 2 VŘ AS MU).

Volby řídí Volební a mandátová komise AS MU ((http://senat.muni.cz/cs/boards/) její složení zde). V jednotlivých
volebních obvodech jsou volby organizovány obvodními komisemi, zřízenými Akademickým senátem příslušné
fakulty (resp. Akademickým senátem MU v případě obvodní volební komise pro celouniverzitní pracoviště).
Volební a mandátová komise AS MU losem určila dvě fakulty, v jejichž obvodu studentů budou voleni tři zástupci
místo dvou (čl. 3, odst. 3 VŘ AS MU) – jde o fakultu filozofickou a ekonomicko-správní.

Milé kolegyně, milí kolegové, volby univerzitního akademického senátu jsou mimořádnou příležitostí, jak ovlivnit
směřování naší univerzity do budoucnosti. Věřím, že se jich zúčastníte – jistě jako voliči, kteří budou pečlivě
zvažovat, kterému z kandidátů dají důvěru, aby reprezentoval vaše zájmy v dalších třech letech, nebo přímo jako
kandidáti, kteří se budou ucházet o důvěru svých kolegů.

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. předseda AS MU

V Brně, 21. září 2017méně
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Právnická fakulta - Studentská komora
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Informa ční systém Masarykovy univerzity

E-volby

IS MU > Osobní administrativa > E-volby

E-volby https://is.muni.cz/auth/volby/

1 z 12 23.1.2018 14:26

Milan Baláž
Typewritten Text
čj.: MU-IS/7902/2018/639828/PřF-1

Milan Baláž
Typewritten Text

Milan Baláž
Typewritten Text

Milan Baláž
Typewritten Text

Milan Baláž
Typewritten Text



RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (ÚEB Biol PřF MU)

Lektor

učo: 2538

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (ÚBioch Chem PřF MU)

učo: 1865

Přírodovědecká fakulta - Komora akademických pracovníků

1.

Do Akademického senátu Masarykovy univerzity (AS MU) kandiduji proto, abych navázal na své
dosavadní působení v AS MU, kam jsem byl poprvé zvolen v předchozích volbách. Jako člen senátu jsem
se snažil svými aktivitami a vystoupeními hájit zájmy Přírodovědecké fakulty týkající se například
platových podmínek akademických pracovníků či práva fakulty v souvislosti s novými předpisy. Taktéž
jsem reagoval na podněty svých voličů, například v souvislosti s netransparentním vznikem Etické komise
pro výzkum. Také jsem pracoval jako předseda Volební a mandátové komise AS MU, kde jsem se podílel
na řízení několika doplňovacích voleb do AS MU a tvorbě nového Volebního řádu AS MU. Byl jsem také
členem Legislativní komise AS MU, ve které jsme se velmi intenzivně zabývali studiem a
připomínkováním několika desítek jak univerzitních, tak především fakultních vnitřních předpisů v
souvislosti s novelizací vysokoškolského zákona.

Pokud budu do univerzitního senátu zvolen, plánuji v něm působit se stejným aktivním nasazením, kterým
lze často dosáhnout mnohem více než pouhým hlasováním v síle jediného hlasu.

Jako kandidát do AS MU za naši fakultu, na které působím již téměř 20 let, budu rád za vaši podporu a
hlas v těchto volbách. V případě zvolení budu připraven společně s ostatními senátory fakulty reagovat na
vaše dotazy a přijímat i případné podněty na témata, která by bylo účelné otevřít na půdě Akademického
senátu MU.
Méně

2.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Do akademického senátu MU kandiduji poprvé. Je několik důvodů, které mě k rozhodnu�
kandidovat vedly.

Ad 1) pedagogická a s �m související legisla�vní činnost.
V současné době probíhá příprava ins�tucionální akreditace, která za�m působí na úrovni
rektorátu MU ne zcela efek�vně, a jednotlivé zúčastněné pracovníky fakult spíše zahrnuje
administra�vou, přičemž nevypadá, že by se v budoucnu měla tato situace změnit. Navíc
nejsou např. v oblas� kreditování stanovena jasná pravidla napříč celou MU. Přestože
pedagogická komise není standardní komisí AS MU, jistě by ji stálo za to v tomto období
ustanovit. Zde bych chtěl navázat na zkušenos�, které jsem v této oblas� získal při svém
působení v roli pedagogického zástupce chemické sekce a současně v roli garanta bakalářského
i navazujícího magisterského oboru učitelství chemie, následně pak garanta biochemických
bakalářských i navazujících magisterských programů s principiálním podílem na jejich
opakované re‐akreditaci. Sám jsem pak připravil akreditaci nového navazujícího magisterského
oboru Analy�cká biochemie a spolu s doc. MUDr. Dastychem z LF MU oboru Bioanaly�k –
odborný pracovník v laboratorních metodách, u kterého se nám navíc podařilo získat
akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR, což jeho absolventům umožňuje pracovat ve všech
typech medicínských laboratoří na pozici vysokoškolského pracovníka bez nutnos� absolvovat
další speciační vzdělávání. Musím rovněž zmínit své zařazení mezi hodno�tele Národního
akreditačního úřadu.
Druhým tématem v této oblas� je současná situace studentů doktorského studia, která je
dlouhodobě neúnosná jak po stránce ekonomické, tak i sociální, což je úzce provázáno. Je
smutné, že v době ekonomické prosperity ČR, dosahuje jejich s�pendium okolo poloviny
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doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. (ÚChem Chem PřF MU)

učo: 22

minimální mzdy, přestože studen� experimentálních oborů, mezi které patří především obory
PřF, tráví v laboratořích dlouhé hodiny, a to mnohdy i o víkendech, a nemají z časových důvodů
možnost přivydělávat si na brigádách jako např. studen� humanitních fakult. Navíc možnost,
resp. nutnost věnovat se vedlejším ak�vitám je zcela pro� smyslu doktorského studia. Ačkoliv
se snaží jednotlivé ústavy nebo výzkumné skupiny tuto situaci řešit formou s�pendií ze
specifického výzkumu či grantů, ne vždy je to pravidlem, a domnívám se, že MU by měla využít
navýšení s�pendií pro doktorandy ze strany MŠMT na podporu studentů pracujících na
experimentálních oborech, případně na odměny za publikace či formou s�pendií pro ak�vní
účast na mezinárodních konferencích.

Ad 2) tvorba rozpočtu MU
Přestože mé ekonomické zkušenos� vycházejí pouze z grantů a projektů, které jsem získal a
následně řídil (2 x OPVK, 2 x OPVVV, 1 x LC, 8 x GA ČR), již z logiky věci je jasné, že prostředky by
měly být primárně využity �m, jehož zásluhou byly získány, bez následného ne vždy zcela
průhledného a nesystémového přerozdělování. Zcela minimalizovány či odbourány by měly
být odvody za projekty, kde mnohdy původní dohody nepla�, případně jejich výše je
nastavována až po podání příslušných projektů, což řešitelům a jejich pracoviš�m působí
nemalé problémy, a mnohdy podávání uvedených projektů eliminuje. Proto by tvorba
rozpočtu měla probíhat zcela transparentně, s minimálními zásahy a centralizací.

Na závěr si dovolím jedno konstatování. Jsem členem Ústavu biochemie, tento ústav beru jako
nedílnou součást PřF. Chci v případě svého zvolení v rámci AS MU hájit zájmy fakulty jako celku.
Mou prioritou v této oblas� pak bude volba nového rektora MU, který by měl přistupovat ke
všem fakultám minimálně stejně a dále příprava každoročního rozpočtu. V tomto úsilí bych
chtěl využít i blízkou kooperaci kolegy z LF, se kterými mám dlouhodobou pedagogickou a
vědeckou spolupráci.
Můj životopis je možné nalézt pod odkazem
h�ps://www.muni.cz/lide/1865‐zdenek‐glatz/zivotopis
Méně

3.

Funkci  senátora  Akademického  senátu  Masarykovy  univerzity  jsem  zastával  v  minulém
funkčním období, a mohu tak uplatnit zkušenosti, které jsem v minulosti v této činnosti získal.
Jako ředitel Ústavu chemie znám poměrně dobře situaci fakulty a tyto znalosti mohu využít při
jednání senátu zejména v tomto období důležitém při nastavování standardů fungování univerzity
v souvislosti se změnami vyvolanými implementací nového zákona o vysokých školách.

Při  dosavadní  tvorbě  nových  vnitřních  předpisů  univerzity  se  bohužel  nepodařilo  zabránit
tendencím k  nárůstu  administrativy  spojené  s jejich  implementací.  Budu  podporovat  takové
změny a návrhy vnitřních předpisů, které rizika nárůstu administrativy účinně omezí.

Jako doposud budu podporovat všechny kroky AS MU a vedení MU, směřující k tomu, aby se
Masarykova univerzita stala moderní, mezinárodně uznávanou vysokou školou s kvalitní výukou
a  vynikajícím  výzkumem,  která  bude  přitahovat  studenty  vysokou  úrovní  těchto  hlavních
činností a kvalitou infrastukturního zázemí i vstřícným akademickým prostředím.

Důležitým předpokladem pro to je zachování a posilování ekonomické stability univerzity, která
musí  vycházet  z  jasně  formulovaných,  racionálně  zdůvodněných  pravidel  rozpočtování.  V
uplynulém období se podařilo výrazně zlepšit ekonomické postavení Přírodovědecké fakulty, ale
stále  je  příliš  mnoho  finančních  prostředků  centralizováno,  což  neúměrně  snižuje  podíl
institucionálních prostředků oproti těm účelově  vázaným v rozpočtech fakult  a ústavů. Proto
budu podporovat takové změny pravidel rozpočtování MU, které povedou k financování pouze
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prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (ÚMS Ústavy PřF MU)

učo: 2128

prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D. (ÚFE Fyz PřF MU)

učo: 21782

racionálně zdůvodněných činností z centralizovaného rozpočtu univerzity.

Prohlašuji,  že nejsem členem akademické obce jiné fakulty ani vysoké školy, nejsem členem
statutárních  orgánů  žádné  právnické  osoby,  nevykonávám vlastní  podnikatelskou  činnost  a
nejsem v pracovním poměru k jinému zaměstnavateli než k Masarykově univerzitě.

V Brně 31.10.2017 Ctibor Mazal
Méně

4.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěla bych Vás požádat o podporu mé kandidatury do Akademického senátu MU pro období
2018–2020.

Pro práci v Akademickém senátu mohu nabídnout své dlouholeté zkušenosti na Masarykově

univerzitě,  zejména  z  Akademického  senátu  MU v  letech  2003–2004,  vedení  fakulty  jako
proděkanka  v  letech  2004–2014,  členství  ve  vědeckých  radách  PřF  MU a  PřF  UPOL  a
zkušenosti v mimouniverzitních orgánech v oblasti vědy a výzkumu, zejména jako předsedkyně
Expertního panelu Matematické vědy při Radě pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR a a
jako členka v Radě Matematického ústavu Akademie věd ČR. 

V případě, že budu zvolena, budu usilovat o další rozvoj a šíření dobrého jména Masarykovy
univerzity a její Přírodovědecké fakulty.

V Brně 31. října 2017 Zuzana Došlá

Méně

5.

Rád bych se zasadil o to, aby

- Masarykova univerzita byla vysokou školou, která nabízí atraktivní a kvalitní
vzdělávání se silnými prvky individuálního přístupu ke studentům. 

- Masarykova univerzita byla prostředím pro realizaci kvalitního základního i
aplikovaného výzkumu, do kterého jsou ve vysoké míře zapojení i studenti.

- postavení Přírodovědecké fakulty bylo v rámci univerzity úměrné jejímu významu.
Jsme sice „jen“ jednou fakultou z devíti na Masarykově univerzitě, ale jsme největší
fakulta co do rozpočtu, počtu zaměstnanců i vědeckého výkonu.

- byla Přírodovědecká fakulta vnímána napříč univerzitou jako spolehlivý a sebevědomí
partner, který dokáže srozumitelně, jasně a dlouhodobě konzistentně formulovat své
požadavky a cíle.

- platili jednoduché pravdy: dobrá výuka = zkušený a nadaný pedagog, dobrá věda =
zejména kvalitní a silný vědecký tým, více peněz = musíme být v národním a světovém
měřítku konkurenceschopní

- byl na univerzitě prohlubován systém silné a efektivní finanční i správní autonomie
jednotlivých fakult, který však nebude bránit tolik potřebnému mezioborovému výzkumu
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Bc. Ondřej Vymazal (stud PřF MU)

učo: 409055

a vzdělávání.

Jako člen akademického senátu Masarykovy univerzity

- budu zastupovat a důsledně hájit zájmy Přírodovědecké fakulty jako celku.
- budu trpělivě naslouchat argumentům vedení univerzity i zástupců jednotlivých fakult

a stejně trpělivě a neúnavně vysvětlovat a prosazovat postoje Přírodovědecké fakulty na
univerzitní úrovni.

- budu formálně i neformálně jednat s vedením univerzity a zástupci jednotlivých fakult
o možnostech, jak rozvíjet univerzitu i naši fakultu.

- se nebudu bát otevírat nejpalčivější témata, které ztěžují pedagogickou a vědeckou
činnost na naší fakultě. V minulosti jsem takto postupoval i jako předseda fakultního
senátu, když jsem např. zorganizoval společné jednání našeho fakultního senátu a senátu
LF k otázkám pravidel dělení finančních prostředků na univerzitě, které kdysi bylo silně
nepříznivé pro experimentálně zaměřené fakulty a obory.

- budu sjednocovat postoje všech zástupců fakulty k nejzásadnějším otázkám, které má
akademický senát v kompetenci – rozpočtová pravidla, dlouhodobý záměr univerzity a
zejména důležitá volba rektora, kde musíme udělat maximum k prosazení dobrého
kandidáta.

Při práci v Akademickém senátu univerzity mohu navázat na své zkušenosti

- s prácí ve fakultním senátu (člen v letech 1999-2002, 2008-2014)
- s vedením fakultního senátu a člena kolegia děkana Přírodovědecké fakulty

(2008-2011)
- s vedením ekonomické komise fakultního senátu (2011-2014)
- s vedením výzkumného programu fakultního VaV centra CEPLANT
- získané jako zástupce ředitele ústavu fyzikální elektroniky

Méně

Přírodovědecká fakulta - Studentská komora

1.

Milé kolegyně, milí kolegové,

Již po několikáté a už naposledy Vás žádám o podporu ve volbách do Akademického senátu.
Poslední 3 roky jsem vedl Studentskou komoru AS MU. Společně jsme se podíleli na přípravě
nového Studijního a zkušebního řádu MU, sjedno�li jsme poplatky za prodloužené studium
napříč celou univerzitou, v návaznos� na novelu zákona o VŠ jsme novelizovali všechny zásadní
univerzitní i fakultní předpisy. Máme za sebou spoustu práce, při které jsem se vždycky snažil
hájit zájmy studentů a rozvíjet přívě�vé prostředí pro nás všechny. Není vždy jednoduché určit,
co je pro studenty dobré a co ne, všichni bychom se ale společně měli snažit o zvyšování kvality
studia, o modernizaci výuky a o podporu ak�vních a také výborných studentů.

Právě díky novele zákona o VŠ se otevírá možnost většího zapojení studentů do hodnocení
kvality výuky i do tvorby samotných programů. Čeká nás reakreditace velkého počtu oborů na
programy, MU zřejmě získá ins�tucionální akreditaci, která nám umožní vytvářet a akreditovat
programy přímo na Univerzitě. Značně se promění struktura celého studia. Byl jsem u vzniku
těchto věcí a chtěl bych se na nich dále podílet, chtěl bych dále pracovat na větším zapojování
studentů do hodnocení a organizace studia a také na využívání moderních přístupů ve výuce.

Další téma, se kterým jsem kandidoval do AS už před třemi lety, a stále pro mě zůstává velice
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Kateřina Kolková (stud PřF MU)

učo: 474269

Lukáš Jirásek (stud PřF MU)

učo: 436889

aktuální, je zpříjemňování prostor pro studenty. Na mnoha fakultách chybí zázemí pro
studenty, dostupnost stravování, studoven. Málokde najdeme na fakultách stojany na kola. Na
tyto věci je potřeba stále myslet a využít každou příležitost ke zlepšení. Musíme myslet také na
využívaní s�pendijních fondů a požadovat jejich vyplácení studentům. Tristní se situace
doktorandů, která by se měla v příš�m roce alespoň částečně zlepšit, intenzivně na tom
pracujeme. Stále je potřeba nabízet studentům kvalitní výuku jazyků, zajišťovat podporu pro
studenty od celouniverzitních pracovišť a podporovat mezifakultní spolupráci, naše i lékařská
fakulta bude mít brzy nového děkana, což otevírá nové možnos�.

Věci nejdou změnit tak snadno a tak rychle, jak by se mohlo zdát, chtěl bych ale zúročit své
zkušenos� jak z univerzitního, tak z fakultního senátu, a opět studenty PřF MU i celé univerzity
v Akademickém senátu zastupovat.

Děkuji za Váš hlas

Ondřej Vymazal

Méně

2.

3.

Jmenuji se Lukáš Jirásek a jsem studentem bakalářského prezenčního studia Geografie a
kartografie se zaměřením na vzdělávání v kombinaci s Historií. Jedná se o mezifakultní
dvouobor, tudíž mám bohaté zkušenosti jak z domovské Přírodovědecké fakulty, tak z druhé
fakulty Filozofické. Mimo jiné působím jako koordinátor Prvákovin na PřF a okrajově
spolupracuji s organizací Otevřeno na PdF.
Po škole bych chtěl pracovat v oboru, který studuji a kterému se aktivně věnuji – pedagogické
činnosti. Domnívám se, že budoucí učitelé nejsou na MU dostatečně připravováni pro budoucí
praxi. Je přeci snahou školy produkovat kvalitní absolventy, což se v současnosti – při nejmenším
některá pracoviště – neplní na sto procent. Právě proto bych se chtěl ve své potenciální kariéře
senátora zaměřit právě na palčivou otázku vzdělávání budoucích pedagogů. Pokud získám vaši
důvěru, budu prosazovat:

· Zaměřit pozornost na potenciální učitele již u přijímacích zkoušek učitelských stud.
programů. Ústní přijímací pohovory, případně motivační dopisy by rozhodně více selektovaly
budoucí studenty MU, kteří chtějí učit od těch, kteří učit nechtějí, a jdou to pouze zkusit. Tím by
se navíc také snížila studentská neúspěšnost.
· Co nejvíce praxe a více povinných pedagogicko-didaktických předmětů, rozvíjejících
učitelskou dovednost. Podpora dalších volitelných předmětů v této oblasti.
· Důraz jak na odbornou, tak pedagogickou stránku vzdělávání učitelů. Nedegradujme
pedagogické předměty.
· Inspirovat se vzdělávacím systémem budoucích učitelů na Přírodovědecké fakultě. Na
PřF je systém vzdělávání budoucích učitelům nastaven kvalitně, podle jehož vzoru by se
rozhodně mohla „reformovat“ i učitelská studia na FF, případně jiných fakultách.
· Zkvalitn ění předmětové ankety usnadní studentům její vyplňování a učitelům práci s ní.
· A samozřejmě i další věci mimo učitelská studia. Můj zájem je zaměřený na Erasmus+,
předměty v angličtině, a kvalitnější menzy.
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Mgr. Michaela Tvrdoňová (ÚChem Chem PřF MU)

učo: 358018

Pojďme společně zlepšit reputaci učitelů, vždyť přece není pravda, že „kdo neumí, učí.“
Vzdělávání se nezlepší, pokud tu budou nadále lidi brát jako poslední možnost. Zejména
přírodovědné obory, jež jsou žákům často vzdálenější, je třeba kvalitněji zprostředkovat – kým
jiným, než učitelem, aby v nich probudil zájem. V současnosti je otázka vzdělávání velmi
diskutovaným tématem (nové soukromé a alternativní školy jsou toho příkladem), pojďme proto
držet krok, ať nezůstaneme pozadu! ��
Méně

4.

Vážení studenti Přírodovědecké fakulty MU,

kandiduji do Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity s již tří letými
zkušenostmi z minulého volebního období tohoto „velkého senátu“ a také se zkušenostmi z 2
volebních období ve fakultním senátu Studentské komory Přírodovědecké fakulty MU.

V budoucím volebním období AS MU se zasadím o:

·         Vyšší stipendium pro doktorandy + úvazky – jako člen nyní nově vzniklé doktorandské
pracovní skupiny budu dohlížet na navýšení a také spravedlivé přidělení stipendií, dále chci
prosazovat přidělení částečných úvazků doktorandům.
Souhlasím s českou asociací doktorandek a doktorandů: „Výše stipendia stagnuje již patnáct let,
takže dnešní prezenční doktorandi dostávají za svou vysoce kvalifikovanou práci finanční
ohodnocení, které je nejen nižší než minimální mzda v ČR, ale které je dokonce nižší než
stanovená hranice příjmové chudoby. Doktorandi přitom pro vysoké školy představují často
nezbytnou složku jejich odborných lidských zdrojů, bez níž by jen stěží mohly dostát svým
výzkumným a pedagogickým povinnostem.“
·         Společenská místnost v Univerzitním Kampusu s kuchyňkou – v Univerzitním
Kampusu se nacházejí 3 fakulty a studenti bakalářských a magisterských programů si zde
nemohou ohřát a sníst v klidu vlastní jídlo.
·         Výuka angličtiny – rozšíření nabídky kurzů angličtiny a jejich popularizace.
·         Mobilita (ERASMUS) – budu podporovat/popularizovat nabídku jak studijních, tak
pracovních stáží a pobytů nejen pro studenty PřF MU. Výjezdem na několik měsíců do zahraničí
student získá cenné zkušenosti z jiné univerzity/výzkumného pracoviště, které jsou dnes nedílnou
součástí životopisů.
·         Navýšení prospěchových stipendií – v porovnání s jinými fakultami máme jedny
z nejnižších prospěchových stipendií (4 000 – 8 000 Kč) za akademický rok např. oproti 18 000
Kč na FI, studium na přírodovědecké fakultě není jednoduché a vynikající studenti by měli být
adekvátně ohodnoceni, navíc by tato částka mohla být motivační pro ostatní studenty.
·         Hájení zájmů studentů – pokud budete s něčím nespokojeni, jsem otevřena všem Vašim
návrhům. Kandiduji jako zástupce pro studenty a budu zde pro Vás.

Mé zkušenosti na univerzitě:

·         Zástupce studentů ve Studentské komoře Rady vysokých škol
·         Hodnotitel za studentské projekty Fondu Rozvoje Masarykovy univerzity
·         Podílení se na tvorbě Ceny studentské komory za podíl na výuce
·         Vedoucí Prvákovin, Studentský poradce                

Mgr. Michaela Tvrdoňová
Méně
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Mgr. Hugo Semrád (stud PřF MU)

učo: 375827

Jaroslav Čížek (stud PřF MU)

učo: 450942

5.

6.

Masarykova univerzita je pro mě srdcem Brna. Člověk si musí uvědomit, že nemalou část Brna
tvoří studen�. Ať rodilí Brňáci, tak i �, co do Brna za studiem přijeli z různých koutů republiky či
ze Slovenska. Tře�m rokem jsem zde student oboru antropologie a jistým způsobem mohu
porovnat určité rozdíly i například s Pardubickou univerzitou, kde jsem též rok působil. Vždy
jsem měl tendenci zapojovat se do nových a zajímavých projektů a měl jsem snahu leccos
změnit.
Slovo „nelze“ nemám zkrátka ve slovníku.
Byť jsem v hlavě základní strukturu bodů do programu měl již na počátku mých úvah o
kandidatuře, ptal jsem se na názor i jiných lidí. A důvod? Naprosto jednoznačný – nehodlám
kandidovat ve vlastním zájmu pro nějaké potěšení, ale protože chci pro studenty Masarykovi
univerzity zajis�t ještě lepší podmínky, než mají doposud.
Zde jsou hlavní body mé kandidatury:

1) Pozornost pro dálková studia – hlavně možnost pro ženy studentky, které by si rády
dokončily svá studia, avšak s malým dítětem je to potíž. Byť přednášek třeba nemají mnoho, tak
s dítětem na ně nemohou. Možnost hlídání či univerzitní školky by velice pomohla. A to jistě i
zaměstnancům univerzity. A věřím, že o místa bude velký zájem.
2) Větší možnost sportovního vyžití – je velká škoda, že není možné studentům buďto o
velkou část zlevnit částku za platbu sportovišť či nechat studenty zdarma sportovat. Samozřejmě
je nasnadě, že půjčování náčiní jako florbalové mantinely apod. bude muset zřejmě být
zpoplatněné. Ale vadí mi cena za prostory. Například v Pardubicích jsem celé zkouškové mohl
do tělocvičny či posilovny chodit zdarma. A to se jednalo o nové prostory a vybavení!
3) Nahrávání přednášek – zatím jsem se osobně s touto možností nesetkal a je to velká
škoda. Ta možnost tu je a škola jí i propaguje. Proč tedy není možné tuto metodu více prosadit?
Nemyslím si, že hrozí, že by studenti na přednášky nechodili vůbec. Rovněž je velká škoda – sám
velmi pociťuji – že výuka anglického jazyka neprobíhá na každém oboru zvlášť. Zvláště pak
angličtina odborná. Zkouška z jazyka je za studium sice povinná, ale jaká úroveň, to je otázkou.
A nakonec bych toto téma doplnil chybějící praxí v hodinách. Více zapojit mozek a diskutovat či
si danou věc sám vyzkoušet – to by určitě uvítalo více lidí.
4) Strava – v červnu se uzavřela Academic Canteen a je to znát. Academic na kampusu se dá
charakterizovat jedním slovem – beznaděj. Najíst se tu v době, kdy většině končí přednášky
stejně je takřka nemožné. Zvláště, když tam nechodí pouze studenti a zaměstnanci univerzity.
Kvalita jídla je ožehavá. Je pochopitelné, že v takovém počtu nelze očekávám jídlo prvotřídní
kvality u všech. Ale určitá standartní úroveň by se prostě dodržovat měla. Nemluvě o
nedostatečné nabídce bezlepkových a jiných pokrmů pro lidi s nejčastějšími alergiemi a
intolerancemi.
5) Větší propagace univerzity na středních školách - co tím myslím? Zajímat se o studenty
středních škol ne až v jejich maturitním ročníku, kdy posílají přihlášky, ale v průběhu celého
jejich studia pomocí ambasadorů školy z řad studentů. Není to zase tak těžké a rozhodně by to
pomohlo podnítit v budoucích studentech vysokých škol větší zájem o určité obory. Sami občas
vůbec netuší, jaké jsou nabídky a možnosti. A pouhý den otevřených dveří je podle mě málo.
6) Aplikace IS do mobilu – myslím, že to je věc za kterou by orodovalo hodně lidí, které
znám. Myslím, že to zase není tak neřešitelná věc a už tu mohla dávno být. Když už máme ten
nový vzhledný IS, tak by i ta aplikace mohla být.
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Bc. Martin Svatoň (stud PřF MU)

učo: 406706

Jana Zuzaňáková (stud PřF MU)

učo: 451470

Mgr. Jakub Malý (stud PřF MU)

učo: 372486

Samozřejmě bodů bych mohl vypsat mnohem více, ale tyto pokládám já za hlavní, kterými
bych se chtěl zabývat. Mým cílem by bylo studentský život na univerzitě opět o něco ulehčit a
zlepšit. V případě jakýchkoliv dotazů se mě nebojte kontaktovat na univerzitním e‐mailu:
450942@mail.muni.cz
Děkuji za váš případný hlas.
Méně

7.

V případě mého zvolení do Studentské komory Akademického senátu MU se budu zabývat především
těmito otázkami:

- Zlepšení podpory spolkové činnosti, která má být nedílnou součástí studia na Masarykově univerzitě.
- Aktivní účast zástupců univerzity na významných studentských událostech konaných v Brně,

především na výročí 17. listopadu.
- Rozšíření nabídky výuky cizích jazyků a kurzů vyučovaných v cizích jazycích, s čímž souvisí i

častější zaměstnávání zahraničních lektorů a pedagogů.
- Implementace nového školského zákona, především nových garancí programů, do vnitřních předpisů a

praxe Masarykovy univerzity.

S pozdravem
Martin Svatoň
Méně

8.

Rozhodla jsem se přijmout nominaci na kandidaturu do Akademického senátu MU, a to hned z několika
důvodů. Prvním je jednoduše to, že mi není jedno, co se na univerzitě děje, a že se domnívám, že vždy je
prostor ke změnám k lepšímu. Dalším důvodem je můj pobyt na zahraniční univerzitě v rámci programu
Erasmus+, který mi rozšířil obzory a umožnil mi vidět naši univerzitu z trochu jiné perspektivy.
Posledním, neméně důležitým důvodem, je pro mě zkrátka chuť dostat se blíž k jádru věci, zastupovat a
reprezentovat ostatní studenty, jejich názory a nápady. Nechci a taky nebudu slibovat žádné hory doly, a
proto jen napíšu, že pokud mě zvolíte, budu hájit zájmy studentů Přírodovědecké fakulty podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí.

S pozdravem,
Jana Zuzaňáková
Méně

9.

Drahé kolegyně, drazí kolegové
Senát veřejné vysoké školy rozhoduje o významných otázkách týkajících se směřování univerzity a nás
studentů. Proto jsem se rozhodl do senátu kandidovat s možností stát se vašim zástupcem.

•Dlouhodobě nesouhlasím s podfinancovaným rozpočtem VŠ, a proto budu jako senátor aktivně

prosazovat zlepšení podmínek pro kvalitní vzdělání a výzkum
•Budu hájit lepší financování doktorských studentů

•Zasadím se o zjednodušení uznávání předmětů ze zahraničních pobytů
•Naše fakulta by měla mnohem více energie a peněz vynaložit na popularizaci vědy, výzkumu a oborů,
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Správa voleb

které u nás lze studovat
•Budu usilovat o vytvoření fakultního týmu složeného ze studentů a akademiků,který se zaměří na dobře
cílenou a popularizační PR kampaň podporující povědomí o naší fakultě jak u SŠ studentů, tak i studentů
ZŠ, které můžeme motivovat ke studiu právě na naší fakultě
•Rád bych prosadil vybudování venkovního altánku v areálu PřF Kotlářská, který bude sloužit k
odpočinku a venkovní výuce (např. pro ZŠ a SŠ)
•Budu aktivně sledovat běh věcí, zákonů a předpisů na fakultě i celé univerzitě a snažit se vás maximálně

informovat

Žádám o důvěru reprezentovat vás a vaše zájmy v dalších třech letech v AS MU.

Děkuji za váš hlas

Mgr. Jakub Malý UČO: 372486

Méně

Filozofická fakulta - Komora akademických pracovníků

Filozofická fakulta - Studentská komora

Pedagogická fakulta - Komora akademických pracovníků

Pedagogická fakulta - Studentská komora

Ekonomicko-správní fakulta - Komora akademických pracovníků

Ekonomicko-správní fakulta - Studentská komora

Fakulta informatiky - Komora akademických pracovníků

Fakulta informatiky - Studentská komora

Fakulta sociálních studií - Komora akademických pracovníků

Fakulta sociálních studií - Studentská komora

Fakulta sportovních studií - Komora akademických pracovníků

Fakulta sportovních studií - Studentská komora

Vysokoškolské ústavy

Volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro
funkční období 2017–2020

8. 5. 2017 01:00 – 21. 5. 2017 vč.

Volby vyhlásil: RNDr. Milan Baláž, Ph.D., učo 1353

Popis:

Vyhlášení voleb do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
pro funk ční období 2017–2020, včetně harmonogramu úkolů a lhůt pro tyto volby

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení akademičtí pracovníci a studenti Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity,
v souladu s (http://www.sci.muni.cz/cz/Legislativa/VRAS) Volebním řádem Akademického senátu PřF MU (dále
jen…více

Volby do Akademického senátu MU pro funkční období 2015-2017

24. 11. 2014 – 28. 11. 2014 vč.

Volby vyhlásil: RNDr. Pavel Troubil, Ph.D., učo 139885
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Protokol o výsledku voleb

Název voleb: Volby do Akademického senátu MU pro funkční období 2018-2020
Název volebního okrsku: Přírodovědecká fakulta - Komora akademických pracovníků
20. 11. 2017 – 24. 11. 2017 vč.

Vážené členky, vážení členové akademické obce Masarykovy univerzity,

v souladu s Čl. 6 Volebního řádu AS MU (plné znění) vyhlašuji volby do Akademického senátu MU pro funkční
období 2018-2020, které se uskuteční v jednotném termínu ve všech volebních obvodech MU.

Harmonogram voleb: písemné (připouští se samozřejmě i emailové) odevzdání kandidatury obvodní (fakultní)
volební komisi: do 31. října 2017zveřejnění kandidátů v jednotlivých obvodech: od 1. do 9. listopadu 2017datum
a místo konání voleb: volby se uskuteční elektronicky v aplikaci E-volby IS MU v termínu 20.-24. listopadu 2017

Volby proběhnou v 19 volebních obvodech - na každé z fakult v obvodu akademických pracovníků, v němž jsou
voleni tři členové AS MU, a v obvodu studentů fakulty, kde se volí dva (na ESF a FF tři) členové AS MU; další tři
zástupce volí obvod akademických pracovníků celouniverzitních pracovišť. Každý člen akademické obce přísluší
pro účely voleb jednomu volebnímu obvodu (podrobněji viz Čl. 2 VŘ AS MU).

Volby řídí Volební a mandátová komise AS MU (její složení zde). V jednotlivých volebních obvodech jsou volby
organizovány obvodními komisemi, zřízenými Akademickým senátem příslušné fakulty (resp. Akademickým se-
nátem MU v případě obvodní volební komise pro celouniverzitní pracoviště). Volební a mandátová komise AS MU
losem určila dvě fakulty, v jejichž obvodu studentů budou voleni tři zástupci místo dvou (čl. 3, odst. 3 VŘ AS MU)
– jde o fakultu filozofickou a ekonomicko-správní.

Milé kolegyně, milí kolegové, volby univerzitního akademického senátu jsou mimořádnou příležitostí, jak ovliv-
nit směřování naší univerzity do budoucnosti. Věřím, že se jich zúčastníte – jistě jako voliči, kteří budou pečlivě
zvažovat, kterému z kandidátů dají důvěru, aby reprezentoval vaše zájmy v dalších třech letech, nebo přímo jako
kandidáti, kteří se budou ucházet o důvěru svých kolegů.

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. předseda AS MU

V Brně, 21. září 2017

Volby vyhlásil: doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., učo 9982
Důležitost volby: Důležitá.
Upřesnění zpracování výsledků: Volba je tajná. Výsledek volby se zveřejňuje všem.
Kdo smí hlasovat/volit/vybírat:

•akademický pracovník: 1431 Přírodovědecká fakulta

Výsledky hlasování

A. RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. – 113 hlasů

B. prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. – 124 hlasů

C. doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. – 74 hlasů

D. prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. – 109 hlasů

E. prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D. – 91 hlasů

.
.113..A.

.124..B.
.74..C.

.109..D.
.91..E.

.0 .124

Předpočítaný možný počet hlasujících 361 osob (čas předpočítání: 24. 11. 2017 00:49)

Vygeneroval: doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. 1/2 is.muni.cz, 25. listopadu 2017, 00:04



Počet osob, které hlasovaly 223 osob

Aktuální procento účasti 61.77 %

Vygeneroval: doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. 2/2 is.muni.cz, 25. listopadu 2017, 00:04



Protokol o výsledku voleb

Název voleb: Volby do Akademického senátu MU pro funkční období 2018-2020
Název volebního okrsku: Přírodovědecká fakulta - Studentská komora
20. 11. 2017 – 24. 11. 2017 vč.

Vážené členky, vážení členové akademické obce Masarykovy univerzity,

v souladu s Čl. 6 Volebního řádu AS MU (plné znění) vyhlašuji volby do Akademického senátu MU pro funkční
období 2018-2020, které se uskuteční v jednotném termínu ve všech volebních obvodech MU.

Harmonogram voleb: písemné (připouští se samozřejmě i emailové) odevzdání kandidatury obvodní (fakultní)
volební komisi: do 31. října 2017zveřejnění kandidátů v jednotlivých obvodech: od 1. do 9. listopadu 2017datum
a místo konání voleb: volby se uskuteční elektronicky v aplikaci E-volby IS MU v termínu 20.-24. listopadu 2017

Volby proběhnou v 19 volebních obvodech - na každé z fakult v obvodu akademických pracovníků, v němž jsou
voleni tři členové AS MU, a v obvodu studentů fakulty, kde se volí dva (na ESF a FF tři) členové AS MU; další tři
zástupce volí obvod akademických pracovníků celouniverzitních pracovišť. Každý člen akademické obce přísluší
pro účely voleb jednomu volebnímu obvodu (podrobněji viz Čl. 2 VŘ AS MU).

Volby řídí Volební a mandátová komise AS MU (její složení zde). V jednotlivých volebních obvodech jsou volby
organizovány obvodními komisemi, zřízenými Akademickým senátem příslušné fakulty (resp. Akademickým se-
nátem MU v případě obvodní volební komise pro celouniverzitní pracoviště). Volební a mandátová komise AS MU
losem určila dvě fakulty, v jejichž obvodu studentů budou voleni tři zástupci místo dvou (čl. 3, odst. 3 VŘ AS MU)
– jde o fakultu filozofickou a ekonomicko-správní.

Milé kolegyně, milí kolegové, volby univerzitního akademického senátu jsou mimořádnou příležitostí, jak ovliv-
nit směřování naší univerzity do budoucnosti. Věřím, že se jich zúčastníte – jistě jako voliči, kteří budou pečlivě
zvažovat, kterému z kandidátů dají důvěru, aby reprezentoval vaše zájmy v dalších třech letech, nebo přímo jako
kandidáti, kteří se budou ucházet o důvěru svých kolegů.

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. předseda AS MU

V Brně, 21. září 2017

Volby vyhlásil: doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., učo 9982
Důležitost volby: Důležitá.
Upřesnění zpracování výsledků: Volba je tajná. Výsledek volby se zveřejňuje všem.
Kdo smí hlasovat/volit/vybírat:

•student: 1431 Přírodovědecká fakulta

Výsledky hlasování
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A. Bc. Ondřej Vymazal – 326 hlasů

B. Kateřina Kolková – 40 hlasů

C. Lukáš Jirásek – 113 hlasů

D. Mgr. Michaela Tvrdoňová – 468 hlasů

E. Mgr. Hugo Semrád – 96 hlasů

F. Jaroslav Čížek – 104 hlasů

G. Bc. Martin Svatoň – 190 hlasů

H. Jana Zuzaňáková – 64 hlasů

I. Mgr. Jakub Malý – 250 hlasů
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Předpočítaný možný počet hlasujících 3676 osob (čas předpočítání: 24. 11. 2017 00:49)

Počet osob, které hlasovaly 1096 osob

Aktuální procento účasti 29.82 %
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