
Protokol o výsledku voleb

Název voleb: Doplňovací volby do AS MU na PdF a FSpS ve funkčním období 2018-2021
Název volebního okrsku: Studenti - Pedagogická fakulta
2. 2. 2021 – 8. 2. 2021 vč.
Popis: Milé kolegyně, milí kolegové,
studentky a studenti Pedagogické fakulty a Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity,

na sklonku loňského roku došlo k uvolnění dvou mandátů ve Studentské komoře Akademického senátu Masa-
rykovy univerzity, jednoho vyhrazeného pro zástupce PdF a jednoho vyhrazeného pro zástupce FSpS.

Jak si jistě pamatujete, v říjnu a listopadu proběhly řádné volby do ASMU. Začátek funkčního období „nového“ slo-
žení senátu však byl zákonem 191/2020 odsunut (zřejmě do května 2021 – https://www.em.muni.cz/udalosti/13470-
do-univerzitniho-senatu-byli-zvoleni-novi-senatori). Uvolněné mandáty ve Studentské komoře je tedy nutné obsa-
dit doplněním složení v prodlouženém funkčním období 2018-2021.

Proto v souladu s čl. 6 a 16 Volebního řádu ASMU (plné znění https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/volebni-
rad-akademickeho-senatu-mu) vyhlašuji doplňovací volby do Akademického senátu MU.

Harmonogram voleb:
• 11.–24. ledna 2021: termín podávání oznámení kandidatur (na e-mail asmu.vmk@muni.cz)
• 25. ledna 2021: termín zveřejnění kandidátů (v aplikaci E-volby v IS MU)
• 2.–8. února 2021: 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 elek-
tronickou poštou prostřednictvím IS MU na adresu asmu.vmk@muni.cz a má obsahovat jméno a UČO kandidáta.
Kandidát může k oznámení připojit svůj program ve formátu „plain text“ či „html“ včetně případného hypertexto-
vého 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 kandi-
datury má být uvedeno „Volby do AS MU“ a zkratka fakulty, jíž přísluší volební obvod, za nějž je kandidát navržen.

Volební seznamy (platné k 25. lednu 2021) jsou zveřejněny v autentizované části dokumentového serveru (https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/volebni/Doplnovaci-
volby-2021/), volební aplikace ovšem pracuje s volebním seznamem aktuálním v okamžiku hlasování.

Ve volebním obvodu studentů Pedagogické fakulty se bude volit jeden člen AS MU (v případě více kandidátů
se budou obsazovat i místa prvního a druhého náhradníka).

Paralelně volebním obvodu studentů Fakulty sportovních studií se bude volit jeden člen AS MU (a případně první
a druhý náhradník).

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

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

Volby vyhlásil: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D., učo 249325
Důležitost volby: Důležitá.
Upřesnění zpracování výsledků: Volba je tajná. Výsledek volby se zveřejňuje všem.
Kdo smí hlasovat/volit/vybírat:

• student: 1441 Pedagogická fakulta
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Výsledky hlasování

A. Bc. David Košatka – 122 hlasů

B. Mgr. Hana Tulinská – 54 hlasů
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Předpočítaný možný počet hlasujících 4548 osob (čas předpočítání: 8. 2. 2021 05:02)

Počet osob, které hlasovaly 185 osob

Z toho počet osob, které se zdržely 9 osob

Počet osob, které nehlasovaly 4363 osob

Aktuální procento účasti 4.07 %
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