
Protokol o výsledku voleb

Název voleb: Volby do Akademického senátu MU pro funkční období 2015-2017
Název volebního okrsku: Lékařská fakulta - studenti
24. 11. 2014 – 28. 11. 2014 vč.

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení akademičtí pracovníci a studenti Masarykovy univerzity, členové akade-
mické obce,

v souladu s Čl. 6 Volebního a jednacího řádu AS MU (plné znění zde) vyhlašuji volby do Akademického senátu
MU pro funkční období 2015-2017, které se uskuteční v jednotném termínu ve všech volebních obvodech MU.

Harmonogram voleb: datum a místo konání voleb: volby se uskuteční elektronicky v aplikaci E-volby IS MU
v termínu 24.-28. listopadu 2014, písemné (připouští se samozřejmě i emailové) odevzdání kandidatury obvodní
(fakultní) volební komisi: do 9. listopadu 2014, zveřejnění kandidátů v jednotlivých obvodech: do 17. listopadu
2014.

Volby proběhnou v 19 volebních obvodech - na každé z fakult v obvodu akademických pracovníků, v němž jsou
voleni tři členové AS MU, a v obvodu studentů fakulty, kde se volí dva (příp. tři) členové AS MU; další tři zástupce
volí obvod akademických pracovníků celouniverzitních pracovišť.Každý člen akademické obce přísluší pro účely
voleb jednomu volebnímu obvodu (podrobněji viz Čl. 2 VaJŘ).

Volby bude řídit Volební a mandátová komise AS MU, jež bude ustavena na zasedání AS MU dne 13. října
2014. V jednotlivých volebních obvodech jsou volby organizovány obvodními komisemi, zřízenými Akademickým
senátem příslušné fakulty (resp. Akademickým senátemMU v případě obvodní volební komise pro celouniverzitní
pracoviště). Volební a mandátová komise AS MU dále losem určí dvě fakulty, v jejichž obvodu studentů budou
voleni tři zástupci místo dvou (Čl. 3, odst. 3 VaJŘ AS MU).

Milé kolegyně, milí kolegové, věřím, že využijete tuto příležitost k uplatnění svého práva ovlivňovat další smě-
řování naší univerzity ať již aktivní kandidaturou nebo uvážlivou volbou svých zástupců v nejvyšším zastupitelském
orgánu akademické samosprávy na Masarykově univerzitě.

Mgr. Michal Bulant, Ph.D. předseda AS MU

V Brně, 29. září 2014

Volby vyhlásila: doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., učo 2105
Důležitost volby: Důležitá.
Upřesnění zpracování výsledků: Volba je tajná. Výsledek volby se zveřejňuje všem.
Kdo smí hlasovat/volit/vybírat:

•student: 1411 Lékařská fakulta

Výsledky hlasování
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A. Mgr. BcA. Tereza Pařilová, DiS. – 61 hlasů

B. Petra Bošanská – 159 hlasů

C. Dominik Šepeľa – 117 hlasů

D. Mgr. Hana Plešingerová – 21 hlasů

E. MUDr. Martina Pleskačová – 24 hlasů

F. Senad Kolář – 188 hlasů

G. Martin Zelinka – 77 hlasů

H. Bc. Vlasta Hledíková – 93 hlasů

I. MUDr. Tibor Stračina – 155 hlasů

J. Martin Caha – 113 hlasů

K. Martin Jakub Arbet – 281 hlasů

L. Pavel Rotschein – 90 hlasů

M. Jiří Libra – 167 hlasů

N. Marek Pospíšil – 73 hlasů

O. Tomáš Boušek – 98 hlasů

P. Alice Píšková – 118 hlasů

Q. Matej Hropko – 99 hlasů

R. Dominik Gurín – 36 hlasů

S. Pavel Mišove – 127 hlasů
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Předpočítaný možný počet hlasujících 4595 osob (čas předpočítání: 28. 11. 2014 01:47)

Počet osob, které hlasovaly 1039 osob

Aktuální procento účasti 22.61 %
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