
Akademický senát Přírodovědecké fakulty UJEP 

Zápis z hlasování per rollam o Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu 

Přírodovědecké fakulty UJEP na období 2016/2017 
 

Akademický senát PřF UJEP přijal per rollam následující usnesení: 

AS PřF UJEP vyhlašuje volby do AS PřF UJEP (dle Volebního a jednacího řádu AS PřF UJEP) 

pro funkční období 2016-2017 na dny 11. a 12. 11. 2015. Vyhlášení i doporučené formuláře 

budou přílohou Zápisu z tohoto per rollam hlasování. Vyhlášení voleb, Výzva k podávání 

návrhů kandidátů a doporučené formuláře pro návrhy kandidátů budou zveřejněny na 

webových stránkách fakulty a na nástěnce AS PřF UJEP. 

Součástí Vyhlášení voleb je harmonogram voleb a složení Volební komise. Znění Vyhlášení 

voleb je přílohou tohoto zápisu (Příloha 1) a jednotlivé formuláře také (Přílohy 2 a 3). 

Hlasování probíhalo ve dnech 10.10. až 14.10.2015, hlasování se zúčastnilo všech 15 

senátorů. 

Výsledek hlasování: 15 senátorů vyslovilo souhlas s usnesením. 

 

AS PřF dále odsouhlasil změnu ve složení VK (původní člen VK se rozhodl kandidovat). 

Hlasování se zúčastnilo 14 senátorů. Pokud se člen akademického senátu k hlasování 

nevyjádří ve stanoveném termínu, má se za to, že se zdržel hlasování (Volební a jednací řád 

AS PřF UJEP, článek 20). 

Výsledek hlasování: 14 senátorů vyslovilo souhlas s usnesením. 1 se zdržel. 

 

AS PřF UJEP vyhlásil na svém zasedání 7.10.2015 a per rollam hlasováním ukončeném 

14.10.2015 řádné volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UJEP na období 

2016/2017. 

 

doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. 

předsedkyně AS PřF UJEP 

     14.10.2015 

 

 



PŘÍLOHA 1: Vyhlášení voleb do AS PřF UJEP 

AS PřF vyhlašuje řádné volby do AS PřF na období 2016/2017 

 

Harmonogram voleb: 

 Podávání návrhů na kandidáty probíhá od pondělí 19. 10. 2015 do pondělí 2. 11. 2015, 

do 14 hodin. 

 Kandidátní listina bude zveřejněna nejpozději v úterý 3. 11. 2015 do 10 hodin. 

 Volby proběhnou ve dvou dnech, ve středu 11. 11. 2015 od 10 do 14 hodin a ve 

čtvrtek 12. 11. 2015 od 10 do 14 hodin. 

 

Volební místo: 

Vstupní hala PřF UJEP, budova České mládeže 8 

 

Členové volební komise:  

 Mgr. Jiří Přibyl (KMA, jiri.pribyl@ujep.cz ) – předseda 

 RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. (KFY, eva.hejnova@ujep.cz) - místopředsedkyně 

 RNDr. Zbyšek  Posel, Ph.D. (KI, zbysek.posel@ujep.cz) 

 Mgr. Martin  Dolejš (KGEO, martin.dolejs@ujep.cz) 

 Mgr. Marcel Štofik (KBI, marcel.stofik@ujep.cz) 

  

 Mgr. Lucie Šplíchalová (studentka, KFY, piskovecc@centrum.cz) 

 Mgr. Regina Dostálová (studentka, KFY, regina.dostalova@seznam.cz) 

 Vojtěch Mimra (student, KMA, KI, mimra.vojta@seznam.cz) 

 Barbora Souchová, (studentka, KGEO, barasouchova@seznam.cz) 

 Ondřej Pavel Biak (student, KI, Odrej.Biak@hotmail.com)  

 

Seznam volebních okrsků pro volby do studentské komory AS PřF: 

 

 Okrsek matematicko-fyzikální:  
◦ B1001 – Přírodovědná studia;  
◦ B1101 – Matematika;  
◦ B1701 – Fyzika;  
◦ B1702 – Aplikovaná fyzika;  
◦ M1701 – Fyzika;  
◦ N1101 – Matematika;  
◦ N1701 – Fyzika;  
◦ P1101 – Matematika;  
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◦ P1701 – Fyzika;  
◦ P1703 – Fyzika; 
◦ N3942 – Nanotechnologie 
◦ P3942 – Nanotechnologie  

 

 Okrsek biologicko-chemický:  
◦ B1407 – Chemie;  
◦ B1501 – Biologie;  
◦ N1407 – Chemie;  
◦ N1501 – Biologie 

 

 Okrsek geografický:  
◦ B1301 – Geografie;  
◦ N1301 – Geografie 

 Okrsek informatický:  
◦ B1802 – Aplikovaná informatika;  
◦ B1801 – Informatika 

 

 

Seznam volebních okrsků pro volby do akademické komory AS PřF: 

 okrsek biologický:  katedra biologie 

 okrsek fyzikální:  katedra fyziky 

 okrsek geografický:  katedra geografie 

 okrsek chemický:  katedra chemie 

 okrsek informatický:  katedra informatiky 

 okrsek matematický:  katedra matematiky 
 

 

Forma a způsob doručení návrhu na kandidáta:  

Návrhy je možné podávat písemně do rukou libovolného člena volební komise, popřípadě do 

rukou sekretářky katedry fyziky Lýdii Kováčové (sekretarka@physics.ujep.cz), nejpozději do 

pondělí 2. 11. 2015 do 14 hodin.  

Zároveň je v tomto termínu zaslán stručný životopis kandidáta na e-mail předsedy volební 

komise Mgr. Jiřího Přibyla (jiri.pribyl@ujep.cz). 

Člen volební komise nebo sekretářka katedry fyziky potvrdí navrhovateli přijetí kandidatury 

podpisem na kopii návrhu kandidáta. Doporučený vzor formuláře je přílohou tohoto 

vyhlášení. 
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PŘÍLOHA 2: Formulář pro kandidáta do akademické komory AS PřF pro řádné volby do AS 

PřF na období 2016/2017 

NÁVRH KANDIDÁTA DO AKADEMICKÉ KOMORY 
AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UJEP 

pro volby konané ve dnech 11. a 12. 11. 2015 
 
Kandidát 
 
Jméno a příjmení, tituly kandidáta:……………………………………………………………. 
 
Katedra nebo pracoviště kandidáta: ……………………………………………………………. 
 
Pracovní zařazení kandidáta:…………………………………………………………………… 
 
Volební okrsek (případně „nezařazený“):……………………………………………………… 
 
Kontaktní e-mail nebo telefon: ………………………………………………………………… 

 

Stručný životopis kandidáta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souhlasím s kandidaturou do Akademického senátu PřF UJEP pro volební období 2016/2017 
 
……………………………………………………. 
(podpis navrhovaného kandidáta) 
 
 

Navrhovatel  
 

Jméno a příjmení, tituly navrhovatele: ………………………………………………………… 

 

Katedra nebo pracoviště a pracovní zařazení navrhovatele:…………………………………… 
 
…………………………………………………. 
(podpis navrhovatele) 
 

Předání návrhu kompetentní osobě* 

 

Datum a čas předání: …………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(jméno a podpis kompetentní osoby) 
_______________________________________________________________________ 

*Kompetentní osobou se rozumí libovolný člen volební komise, popřípadě sekretářka KFY – Lydie Kováčová 

 



PŘÍLOHA 3: Formulář pro kandidáta do studentské komory AS PřF pro řádné volby do AS 

PřF na období 2016/2017 

NÁVRH KANDIDÁTA DO STUDENTSKÉ KOMORY 
AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UJEP 

pro volby konané ve dnech 11. a 12. 11. 2015 

 

 
Kandidát 
 
Jméno a příjmení, tituly kandidáta:……………………………………………………………. 
 
Studijní program o obor kandidáta: ……………………………………………………………. 
 
Volební okrsek: ………………………………………………………………………………… 
 
Kontaktní e-mail nebo telefon: ………………………………………………………………… 

 

Stručný životopis kandidáta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souhlasím s kandidaturou do Akademického senátu PřF UJEP pro volební období 2016/2017 
 
……………………………………………………. 
(podpis navrhovaného kandidáta) 
 
 

Navrhovatel  
 

Jméno a příjmení, tituly navrhovatele: ………………………………………………………… 

 

Studijní program a obor navrhovatele:………………………………………………………… 
 
…………………………………………………. 
(podpis navrhovatele) 
 

Předání návrhu kompetentní osobě* 

 

Datum a čas předání: …………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(jméno a podpis kompetentní osoby) 
_______________________________________________________________________ 

*Kompetentní osobou se rozumí libovolný člen volební komise, popřípadě sekretářka KFY – Lydie Kováčová 


