
VYHLÁŠENÍ VOLEB  

DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

Akademický senát na svém zasedání dne 11. 5. 2021 dle čl. 10 odst. 3 

Volebního řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

vyhlásil svým usnesením doplňující volby do akademického senátu. 

Volby budou probíhat v I. kurii zaměstnanecké (jeden volený zástupce, mandát do 31. 3. 2024) ve 

dnech 22. až 24. června 2021 vždy od 12:00 do 16:00 hodin. Místem konání voleb bude vstupní 

hala budovy fakulty v ulici Magdalény Rettigové 4.  

V případě, že na PedF UK bude vyhlášen na základě čl. 66a Statutu Univerzity Karlovy mimořádný 

stav (např. v souvislosti s pandemií), budou volby probíhat online, a to nepřetržitě v termínu od 

22. 6. 2021, 12:00 do 24. 6. 2021, 16:00. Odkaz na webovou aplikaci pro online hlasování 

a instrukce k hlasování budou zveřejněny na úřední desce fakulty a současně rozeslány oprávněným 

voličům e-mailem, který mají uvedený ve Studijním informačním systému (SIS). 

Přípravu a průběh voleb organizuje a řídí volební komise ve složení:  

předseda: J. Štípek (jiri.stipek@pedf.cuni.cz),  

členové: R. Listíková (renata.listikova@pedf.cuni.cz), L. Nováková (lenka.noakova@seznam.cz),  

J. Stracený (josef.straceny@pedf.cuni.cz) 

 

Právo volit a kandidovat v těchto volbách má každý člen akademické obce fakulty, který je zařazen 

v I. kurii zaměstnanecké. Volby jsou rovné, tajné a přímé. Hlasuje se osobně, zastoupení není 

přípustné. 

Kandidát na členství v senátu musí a) být členem akademické obce v kurii, do které jsou 

vyhlášeny volby a b) může kandidovat jen za kurii, které je členem. Kandidáta může navrhnout 

nejméně 5 jiných členů dané kurie. Návrh musí být podán písemně a musí obsahovat: 

a) jméno kandidáta, 

b) v případě akademického pracovníka jeho pracoviště, 

c) v případě studenta ročník a studijní program, 

d) jméno a podpis navrhovatelů (alespoň 5 členů kurie, za níž uchazeč kandiduje), 

e) souhlas kandidáta s navržením. 

Návrhy na kandidáty se odevzdávají volební komisi prostřednictvím podatelny, která opatří návrh 

razítkem s datem a časem podání návrhu.  

Rozhodne-li se kandidát odvolat svůj souhlas s navržením, odevzdá prostřednictvím podatelny 

volební komisi písemné prohlášení o odvolání souhlasu s navržením. 

Harmonogram voleb 

11. 5. 2021   vyhlášení voleb 

14. 6. 2021 do 14.00 hod. ukončení podávání návrhu na kandidáty 

do 17. 6. 2021   vyvěšení kandidátní listiny 

22. až 24. 6. 2021  volby 

do 29. 6. 2021   zveřejnění protokolu o výsledcích voleb 

 

  V Praze dne 11. 5. 2021 

PhDr. David Greger, Ph.D.  

  předseda akademického senátu  

mailto:lenka.noakova@seznam.cz


PŘÍLOHA 

Kurie, v nichž probíhají volby: 

 

I. kurie (zaměstnanecká) 

Katedra anglického jazyka a literatury 

Katedra české literatury 

Katedra českého jazyka 

Katedra francouzského jazyka a literatury 

Katedra germanistiky 

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 

Katedra tělesné výchovy 

 

 

 

V Praze dne 11. 5. 2021 

PhDr. David Greger, Ph.D.  

předseda akademického senátu 


