
Protokol o výsledku voleb

Název voleb: Volby do komory akademických pracovníků AS FSS MU
16. 10. 2017 08:00 – 19. 10. 2017 09:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové, volby do akademického senátu Vám nabízejí možnost ovlivnit skrze Vaše
zástupce chod naší fakulty. Využijte svého práva volit, nově zvolený senát bude rozhodovat o mnoha podstatných
záležitostech. Senát má 11 členů zvolených z řad členů akademické obce fakulty, z toho je 5 studentů (cit. z čl. 5
odst. 2 Statutu FSS MU). Funkční období člena senátu je dvouleté (čl. 5 odst. 6 Statutu). Volič disponuje tolika
hlasy, kolik mandátů má být v dané volební skupině obsazeno (čl. 4 odst. 3 Volebního řádu AS FSS MU) - to
znamená, že pro komoru akademických pracovníků můžete využít hlasů až pro šest kandidátů. Volby jsou tajné,
přímé a v rámci jednotlivých volebních obvodů rovné (čl. 4 odst. 2 Volebního řádu AS FSS MU). Volební programy
kandidátů jsou dostupné zde.

Akademický senát fakulty zejména (cit. z webu FSS): usnáší se na návrhu jmenování děkana, případně jeho
odvolání z funkce schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání schvaluje vnitřní
předpisy fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy schvaluje podmínky pro přijetí
ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční
zprávu o hospodaření fakulty předloženou schvaluje dlouhodobý záměr vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci
schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané fakulty
vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru rektora jmenovat proděkany
rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť

Volby vyhlásil: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D., učo 21778
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
A. Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. – 39 hlasů

B. Mgr. Otto Eibl, Ph.D. – 61 hlasů

C. prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. – 50 hlasů

D. doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. – 47
hlasů

E. PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. – 27 hlasů

F. doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. – 39
hlasů

G. doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. – 46 hlasů

H. Mgr. Jan Širůček, Ph.D. – 36 hlasů

I. Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D. – 48 hlasů

J. PhDr. Roman Vido, Ph.D. – 42 hlasů
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Předpočítaný možný počet hlasujících 154 osob (čas předpočítání: 19. 10. 2017 01:09)
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Počet osob, které hlasovaly 117 osob

Aktuální procento účasti 75.97 %
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