
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 

Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy 

pro volební období 2021 - 2024 

 

Dílčí volební komise ve složení :  Jiří Štípek (předseda), Josef Stracený, Miroslav Kotrs, 

Mája Šafaříková, Lucie Jakubcová Hadušková zjistila na svém zasedání dne 27. 11. 2020 

že voleb ve dnech 24. - 26. 11. 2020 se 

z celkového počtu 271 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků zúčastnilo 90, 

tj. 33 %; odevzdáno bylo 90 hlasovacích lístků, z toho 90 platných; 

z celkového počtu 5739 oprávněných voličů z řad studentů zúčastnilo 596, tj. 10 %; 

odevzdáno bylo 596 hlasovacích lístků, z toho 596 platných. 

 

Navržení kandidáti z řad akademických pracovníků získali (v pořadí dosažených hlasů): 

• PhDr. David Greger, Ph.D.: 52 platných hlasů, tj. 57 % z počtu voličů, kteří hlasovali ve 

volbách. 

• Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.: 42 platných hlasů, tj. 46 % z počtu voličů, kteří 

hlasovali ve volbách. 

• PhDr. Martin Rusek, Ph.D.: 36 platných hlasů, tj. 40 % z počtu voličů, kteří hlasovali ve 

volbách. 

 

Navržení kandidáti z řad studentů získali (v pořadí dosažených hlasů): 

• Bc. Veronika Vohlídková: 380 platných hlasů, tj. 64 % z počtu voličů, kteří hlasovali 

ve volbách. 

• Bc. et Bc. Veronika Müllerová: 252 platných hlasů, tj. 42 % z počtu voličů, kteří hlasovali 

ve volbách. 

• Lenka Nováková: 208 platných hlasů, tj. 35 % z počtu voličů, kteří hlasovali ve volbách. 

 

 

Dílčí volební komise neobdržela v průběhu voleb námitky k průběhu. 

 

Na základě výše uvedených údajů dílčí volební komise konstatuje, že volby proběhly 

v souladu s příslušnými předpisy Univerzity Karlovy a členy AS UK byli pro volební 

období 2021 - 2024 zvoleni: 

 

z řad akademických pracovníků  1. PhDr. David Greger, Ph.D. 

2. Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 

 

z řad studentů     1. Bc. Veronika Vohlídková 

2. Bc. et Bc. Veronika Müllerová 

 

 

 

 



Náhradníky byli zvoleni: 

z řad akademických pracovníků: 

1. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.  

a z řad studentů: 

1. Lenka Nováková  

 

 

V Praze dne 27. 11. 2020 

Za dílčí volební komisi UK PedF: 

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. (předseda dílčí volební komise) 

Za AS UK PedF: 

PhDr. David Greger, Ph.D. (předseda AS UK PedF) 

 

 


