
Zápis ze zasedání Akademického senátu TF JU ze dne 6. 11. 2019 

 

Přítomni (bez titulů): M. Ehrlichová, P. Kilbergr, L. Kolářová, L. Mareš, M. Pavelková,  
    V. Suchomelová, V. Šilhavá, V. Šimek, H. Zbudilová 

Omluveni (bez titulů):  K. Brichcínová, H. Machulová 

Nedostavil se (bez titulů): M. Kaczor 

 
Předsedkyně H. Zbudilová konstatovala usnášeníschopnost a zahájila zasedání.  
Byl představen návrh programu: 

1. Organizace voleb kandidáta na funkci děkana TF JU pro funkční období 2020-2024 
2. Různé  

Program jednání byl schválen (pro 9, proti 0, zdržel se 0).  
 

Bod 1. Organizace voleb kandidáta na funkci děkana TF JU pro funkční období 2020-2024 

Časový harmonogram voleb 

Předsedkyně představila časový harmonogram voleb sestavený v souladu s příslušnými legislativními 
a vnitřními předpisy: 

6. 11. 2019   vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana 

do 13. 11. 2019 do 14. 00 hod. podávání návrhů na kandidáty na funkci děkana (knihovna TF JU) 

do 20. 11. 2019   získání souhlasu a podpisu kandidátů 

21. 11. 2019 v 10. 00 hod. zveřejnění seznamu kandidátů na úřední desce fakulty 

25. 11. 2019 v 10. 00 hod. zveřejnění životopisu kandidátů a jejich stručné představy o 
směřování fakulty  

4. 12. 2019 od 13.00-15.00 hod. shromáždění akademické obce TF JU – představení kandidátů 

4. – 9. 12. 2019   možnost vznesení písemných připomínek 

11. 12. 2019 ve 13. 00 hod. zasedání AS TF JU a volba kandidáta na funkci děkana 

Proběhla krátká diskuse ohledně časové lhůty některých úkolů a senát přistoupil k hlasování o 
časovém harmonogramu. Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.  

AS TF JU schválil předložený časový harmonogram voleb na kandidáta na funkci děkana TF JU pro 
funkční období 2020-2024. 
 

Volba členů volební komise 

Před volbou členů volební komise byly jmenovány dvě skrutátorky: L. Kolářová a V. Suchomelová, 
které s návrhem souhlasily. Před každou dílčí volbou členové senátu podali své písemné návrhy 
jednotlivých kandidátů, kteří vyjádřili ústně souhlas či nesouhlas s navržením. Volba volební komise 
probíhala v pořadí: volba předsedy volební komise, volba člena volební komise z řad akademiků a 
volba člena volební komise z řad studentské kurie.  

Volba předsedy volební komise: 

Na pozici předsedy volební komise byli navrženi: H. Zbudilová (3 hlasy), V. Šimek (3 hlasy), 
V. Suchomelová (2 hlasy), M. Ehrlichová (1 hlas). Z navržených kandidátů s návrhem souhlasil 
V. Šimek, ostatní návrh odmítli. 



Následovala tajná volba V. Šimka na pozici předsedy volební komise s výsledkem: pro 8, proti 0, 
zdržel se 1.  

Volba člena volební komise z řad akademiků: 

Na pozici člena volební komise z řad akademiků byly navrženy: V. Suchomelová (3 hlasy), H. Zbudilová 
(2 hlasy), M. Pavelková (2 hlasy), M. Ehrlichová (1 hlas), L. Kolářová (1 hlas). S návrhem souhlasily 
V. Suchomelová a M. Ehrlichová, ostatní senátorky návrh odmítly. 

Výsledek tajné volby člena volební komise z řad akademiků: M. Ehrlichová 5 hlasů, V. Suchomelová 4 
hlasy.  

Volba člena volební komise z řad studentů: 

Na pozici člena volební komise z řad studentů byli navrženi: P. Kilbergr (4 hlasy), L. Mareš (3 hlasy), 
M. Kaczor (1 hlas), V. Šilhavá (1 hlas). Z navržených kandidátů s návrhem souhlasil P. Kilbergr, 
L. Mareš a V. Šilhavá návrh odmítli a M. Kaczor se z důvodu neúčasti na jednání k návrhu nevyjádřil.  

Následovala tajná volba P. Kilbergra na pozici člena volební komise z řad studentů s výsledkem: pro 8, 
proti 0, zdržel se 1.  

AS TF JU schválil volební komisi pro volbu kandidátů na funkci děkana TF JU pro funkční období 2020-
2024 ve složení: V. Šimek (předseda volební komise), M. Ehrlichová (členka volební komise - zástupce 
z řad akademiků), Pavel Kilbergr (člen volební komise - zástupce z řad studentů).  

Ad 2/ Různé 

Předsedkyně H. Zbudilová informovala o nadcházejícím hlasování per rollam o Opatření děkana o 
podmínkách přijímacího řízení ke studiu v roce 2020/2021, které proběhne po předložení příslušného 
materiálu koncem listopadu. 

L. Mareš informoval o připravované studentské akci Vítání prváků, které proběhne 4. 12. od 19.00 do 
22.00 hodin v prostorách fakulty.  

Další řádné zasedání senátu je plánováno na středu 11. 12. 2019 v 13. 00 hod. v zasedací místnosti 
212. Na programu bude volba kandidáta na funkci děkana TF JU.  

Zasedání povede H. Machulová, zápisem je pověřen M. Kaczor. 

 

Zapsala: 7. 11. 2019, M. Ehrlichová 

 

 

Za správnost: 13. 11. 2019, Helena Zbudilová 

 


