VOLBY DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AKADEMICKÉHO SENÁTU
PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY
SEZNAM KANDIDÁTŮ
Na základě vyhlášení voleb do Komory akademických pracovníků Akademického senátu
Právnické fakulty Masarykovy univerzity byly ve stanovené lhůtě podány řádné kandidatury níže
uvedených akademických pracovníků (v abecedním pořadí):
1. Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.
2. JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D.
3. JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
4. JUDr. Jan Horecký, Ph.D. – přiložen volební program
5. JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M.
6. JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
7. JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D.
8. doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
9. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
10. JUDr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M.
11. JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
12. JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.
13. doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
14. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. – přiložen volební program
15. Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
16. JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M.
17. JUDr. Dominik Židek, Ph.D. – přiložen volební program
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Volební program JUDr. Jana Horeckého, Ph.D.
Akademický senát, jako samosprávný zastupitelský akademický orgán, patří k základním
tvůrčím prvkům (nejen) akademického prostředí naší alma mater. Jeho význam si uvědomuji,
stejně jako omezení plynoucí ze Statutu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Přesto (a
možná i proto) považuji Akademický senát PrF MU za ústřední prostor pro výměnu vzájemných
stanovisek a náhledů na koncepci výuky i mimo-výukových aktivit celé akademické obce. Jako
zástupce akademiků hodlám v Senátu komunikovat a hájit především zájmy akademických
pracovníků a hájit jejich (naše) postavení i každodenní činnost zejména v kontextu častých
negativních poznámek ze strany studentů. Akademický senát vnímám jako ideální platformu
pro slaďování zájmů a představ o studiu jak ze strany akademiků, tak právě studentů.
Po zkušenostech s administrativními úkony z pozice vedoucího Katedry pracovního práva a
sociálního zabezpečení PrF MU jsem si vědom vysoké zodpovědnosti vůči vedení PrF MU i
vůči jednotlivým zaměstnancům, stejně jako vůči nezanedbatelnému významu studentských
názorů. Na základě zkušeností s vedením katedry a účastí na Poradách vedoucích kateder si
uvědomuji náročnost pro přenášení informací v rámci celé akademické obce (zejména vůči
jednotlivým zaměstnancům).
Priority mé činnosti směřují především k
-

při reálných možnostech zachování podstatné části fyzické kontaktní výuky
zkvalitnění a sjednocení distanční výuky a podpoře zavádění moderních technologií
(reálná podpora akademických zaměstnanců i po technické a administrativní stránce)
zlepšení komunikace od vedení fakulty k akademikům
zlepšení komunikace se studentskou částí akademické obce (což zahrnuje i
vysvětlování a debatování nad řadou vnitrofakultních předpisů
zkvalitnění průhlednosti odměňování akademických pracovníků (s ohledem na
jednotlivá kritéria)
pravidelné informování o stavu knihovnického fondu a fungování knihovny (např. rozsah
databází a současná tendence k eliminaci knihovního – časopiseckého fondu)

Jsem si vědom vysoké náročnosti zastávání pozice senátora. Počítám s ní a věřím ve Vaši
podporu.

Volební program JUDr. Jany Tkáčikové, Ph.D.
Jako členka senátu bych se chtěla aktivně podílet na udržitelném rozvoji naší fakulty.
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Volební program JUDr. Dominika Židka, Ph.D.
Vážení akademičtí pracovníci, dovolte, abych Vás seznámil se třemi oblastmi, o kterých mám
za to, že by měly být řešeny Akademickým senátem v dalším období.
1. Snížení administrativního zatížení akademických pracovníků: jsem přesvědčen, že
akademický pracovník by měl kvalitně učit a kvalitě publikovat, nikoliv vyplňovat tabulky, jaké
jazyky se naučil v posledních dvou letech, v kolik hodin měl konzultační hodiny, či jestli si
náhodou nepořídil balík papírů navíc – mám za to, že to jde dělat i jinak;
2. Kvalitní výuka by měla být oceněna stejně jako kvalitní publikační činnost: uvedené vychází
mj. ze Strategického záměru MUNI na příštích 8 let; rozumím faktu, že „peníze tečou do
vědy“, ale nemůžeme z tohoto důvodu rezignovat na ocenění vynikající pedagogické práce;
3. Propojení s praxí: fakulta má podporovat, aby její akademičtí pracovníci, jestli chtějí, byli
praktikujícími právníky a přinášeli tolik kýžené propojení s praxí; nikoliv postupovat opačně.
Děkuji a přeji šťastnou volbu!

Za volební komisi
Doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D., předseda
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D., členka

V Brně dne 8.4.2021
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