
Protokol o výsledku voleb

Název voleb: Volby do Akademického senátu MU pro funkční období 2021-2023
Název volebního okrsku: Fakulta sociálních studií - akademičtí pracovníci
23. 11. 2020 – 30. 11. 2020 vč.
Popis: Vážené členky, vážení členové akademické obce Masarykovy univerzity,

v souladu s čl. 6 Volebního řádu ASMU (https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/volebni-rad-akademickeho-
senatu-mu) vyhlašuji volby do Akademického senátu MU pro funkční období 2021-2023, které se uskuteční v jed-
notném termínu ve všech jedenadvaceti volebních obvodech MU.

Volby řídí Volební amandátová komise ASMU (https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/rady-a-komise/akademicky-
senat/komise). Volební a mandátová komise AS MU losem určila dvě fakulty, v jejichž obvodu studentů budou
voleni tři zástupci namísto dvou (dle čl. 3, odst. 3 VŘ AS MU) – jsou to Přírodovědecká fakulta a Ekonomicko-
správní fakulta.

V jedenácti obvodech akademických pracovníků jsou voleni tři členové AS MU, tři členové AS MU se volí také
v obvodech studentů fakult ESF a PřF, v ostatních osmi obvodech studentů fakult se volí dva členové AS MU.
Každý člen akademické obce přísluší pro účely voleb jednomu volebnímu obvodu (podrobněji viz čl. 2 VŘ AS MU).

Harmonogram voleb:

• 1.–30. října: termín podávání oznámení kandidatur (na e-mail asmu.vmk@muni.cz)
• 2.–3. listopadu: termín zveřejnění kandidátů v jednotlivých obvodech (v aplikaci E-volby v IS MU)
• 23.–30. listopadu: termín konání hlasování (v aplikaci E-volby v IS MU)

Oznámení kandidatury podává kandidát sám (čl. 9, odst. 2 VŘ AS MU). Kandidátní oznámení má být zasláno
elektronickou poštou prostřednictvím IS MU (výhradně aplikace ”Pošta IS”) na adresu asmu.vmk@muni.cz a
má obsahovat jméno a UČO kandidáta a informaci, za který volební obvod je kandidát navržen. Kandidát může
k oznámení připojit svůj program ve formátu „plain text“ či „html“ včetně případného hypertextového odkazu.
Alternativně je možné i navržení kandidáta jiným členem akademické obce univerzity, v tom případě je kandidátní
návrh doplněn o souhlas kandidáta s navržením. V hlavičce (předmětu) dopisu s oznámením kandidatury má být
uvedeno „Volby do AS MU“ a zkratka fakulty, jíž přísluší volební obvod, za nějž je kandidát navržen (případně
„celouniverzitní pracoviště“).

Volební seznamy (platné k 30. záři 2020) jsou zveřejněny v autentizované části dokumentového serveru (https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/volebni/radne-
volby-2020/volebni-seznamy/), volební aplikace ovšem pracuje s volebním seznamem aktuálním v okamžiku hla-
sování.

Milé kolegyně, milí kolegové, volby univerzitního akademického senátu jsou mimořádnou příležitostí, jak ovliv-
nit směřování naší univerzity do budoucnosti. Věřím, že se jich zúčastníte – jistě jako voliči, kteří budou pečlivě
zvažovat, kterému z kandidátů dají důvěru, aby reprezentoval vaše zájmy v dalších třech letech, nebo přímo jako
kandidáti, kteří se budou ucházet o důvěru svých kolegů.

Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
předseda AS MU

Volby vyhlásil: Ing. Mgr. Daniel Kerekeš, Ph.D., učo 432037
Důležitost volby: Důležitá.
Upřesnění zpracování výsledků: Volba je tajná. Výsledek volby se zveřejňuje všem.
Kdo smí hlasovat/volit/vybírat:

• akademický pracovník: 1423 Fakulta sociálních studií

Výsledky hlasování

Vygenerovala: Mgr. Zdeňka Lechnerová 1/1 is.muni.cz, 2. prosince 2020, 15:07



A. PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. – 69 hlasů

B. Mgr. Josef Kraus, Ph.D. – 49 hlasů

C. doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. – 34 hlasů

D. doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. – 35 hlasů

E. doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. – 55 hlasů
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Předpočítaný možný počet hlasujících 158 osob (čas předpočítání: 30. 11. 2020 04:34)

Počet osob, které hlasovaly 113 osob

Počet osob, které nehlasovaly 45 osob

Aktuální procento účasti 71.52 %
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