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VYHLÁŠENÍ VOLEB 
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

Akademický senát na svém zasedání dne 28. 1. 2020 dle čl. 2
Volebního řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

vyhlásil svým usnesením volby do akademického senátu.

Volby budou probíhat  ve  studentské kurii (šest  volených zástupců)  a III. kurii  zaměstnanecké
(čtyři volení zástupci) ve dnech  18., 19. a 20. 3. 2020  vždy  od 12:00 do 16:00 hodin. Místem
konání voleb bude vstupní hala budovy fakulty v ulici Magdalény Rettigové 4. Přípravu a průběh
voleb organizuje a řídí volební komise ve složení: 

předsedkyně: D. Čechová (daniela.cechova@pedf.cuni.cz), členové: A. Jančařík 
(antonin.jancarik@pedf.cuni.cz), P. Holub (hopjr7@gmail.com), T. Bederka 
(tomas.bederka@pedf.cuni.cz), D. Greger (david.greger@pedf.cuni.cz)

Právo volit a kandidovat v těchto volbách má každý člen akademické obce fakulty, který je zařazen
ve  studentské kurii nebo  III. kurii zaměstnanecké. Volby jsou rovné, tajné a přímé. Hlasuje se
osobně, zastoupení není přípustné.

Kandidát na členství v senátu musí být členem akademické obce v kurii, do které jsou vyhlášeny
volby.  Kandidáta  může  navrhnout  kterýkoliv  člen  akademické  obce.  Návrh  musí  být  učiněn
písemně a musí obsahovat:

a) jméno kandidáta,
b) v případě akademického pracovníka jeho pracoviště,
c) v případě studenta ročník a studijní program,
d) 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

28. 1. 2020 vyhlášení voleb

2. 3. 2020 do 12:00 hod. ukončení podávání návrhu na kandidáty

do 6. 3. 2020 vyvěšení kandidátní listiny

18., 19. a 20. 3. 2020 volby

V Praze dne 28. 1. 2020

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 
předseda akademického senátu



PŘÍLOHA

Kurie, v nichž probíhají volby:

Studentská kurie

pozn: V senátu mají studující kvótu 12 míst (z 24). Mandát senátora zvoleného za 

studentskou kurii je dvouletý. Volby však probíhají každý rok a každý rok se volí 

příslušná polovina senátorů za studentskou kurii (6 senátorů). 

III. kurie (zaměstnanecká)

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Katedra biologie a environmentálních studií

Katedra hudební výchovy

Katedra chemie a didaktiky chemie

Katedra informačních technologií a technické výchovy

Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Katedra výtvarné výchovy

+ akademičtí  pracovníci  dalších  pracovišť  fakulty,  která  nejsou  uvedena  v příloze  č.  1
Volebního řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

V Praze dne 28. 1. 2020

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 
předseda akademického senátu
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