
Vyhlášení termínu  

projednávání návrhu na jmenování děkana fakulty 
 

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve shodě s §27, odst. 1, 

písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve 

znění pozdějších změn a předpisů, čl. 5, odst. 1, písm. b) Statutu Univerzity Karlovy v Praze, 

čl. 8, odst. 4 Statutu pedagogické fakulty a dle čl. 8 Volebního a jednacího řádu 

Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

 

 

VYHLAŠUJE 

termín projednávání návrhu na jmenování děkana fakulty 

Návrh bude projednáván dne 28. června 2016 na zasedání AS PedF. Podmínky přihlašování 

nominantů na kandidáta na funkci děkana, termíny jejich vystoupení na shromáždění členů 

akademické obce a na jednání akademického senátu, požadavky a doporučení k předložení 

dalších materiálů jsou uvedeny v příloze, která je součástí této vyhlášky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.  

předseda akademického senátu 
  



Příloha k vyhlášce o projednávání návrhu na jmenování děkana Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1. 

1. Nominanta na kandidáta na funkci děkana fakulty může písemně navrhnout 

akademickému senátu některý z jeho členů nebo nejméně padesát členů akademické 

obce, a to zpravidla z řad profesorů nebo docentů, kteří jsou členy akademické obce. 

Návrh musí být doložen písemným souhlasem kandidáta.  

2. Návrhy nominantů na kandidáta se odevzdávají předsedovi AS nejpozději do 13. 

května 2016 do 13:00 hod. prostřednictvím podatelny, která opatří návrh razítkem s 

datem a časem podání návrhu.  

3. Navržení nominanti na kandidáta na funkci děkana nejpozději do 13. května 2016 

odevzdají předsedovi AS prostřednictvím podatelny v zalepené obálce stručný 

profesní životopis s charakteristikou svého předchozího působení na akademické 

půdě a teze svého volebního programu v základních oblastech činnosti fakulty 

(studijní, vědecké, ekonomické, organizační, personální, rozvojové…) na funkční 

období, doplněný podepsaným prohlášením, že jej navržený bude v případě 

jmenování děkanem realizovat.  

4. AS do 20. května 2016 zveřejní materiály předložené navrženými nominanty na 

kandidáta na funkci děkana, resp. požádá nominanty o dodání jejich zkrácené verze.  

5. AS svolá shromáždění akademické obce fakulty na 7. června 2016 v 15:00 hod., na 

němž se navržení nominanti na kandidáta představí a seznámí akademickou obec se 

svým programem.  

6. Navržení nominanti na kandidáta budou pozváni na zasedání AS dne 14. června 2016, 

kde odpoví na otázky členů AS týkající se výkonu funkce děkana fakulty a aspektů s ní 

spojených.  

7. AS se dne 28. června 2016 na základě tajného hlasování zvolí kandidáta na funkci 

děkana fakulty. 


