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Zápis č. 8/2022 o hlasování AS FF UJEP formou per rollam, 

z 21. 10. 2022 
 

Účastníci hlasování 

• Komora akademických pracovníků:  Mgr. Andrea Frydrychová 
PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.  
Mgr. David Tomíček, Ph.D. 
Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 
 

 
• Studentská komora:    Martin Brož 

Kryštof Fišer 
Mgr. Gabriela Šilhavá 
Bc. Ondřej Černý 

 
 
Ve dnech 20. a 21. října proběhla diskuse a hlasování senátorů formou per rollam tedy korespondenčně skrze 
email. 
 

Program zasedání: 

1. Vyhlášení voleb do AS UJEP na nové funkční období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 – stanovení 

termínu a dílčí volební komise 

 

Bod 1 

AS FF UJEP projednal na 5. veřejném zasedání přípravy na konání voleb do AS UJEP na nové funkční období od 

1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. Zároveň se usnesl, že o definitivním termínu a složení dílčí komise rozhodne 

s ohledem na očekávané nominace členů komise od jednotlivých kateder následně skrze hlasování per rollam. 

V souvislosti s ustanovením dílčí komise navrhl před vlastním hlasováním předseda AS Dr. Zábranský jako její 

předsedkyni Mgr. Gabrielu Šilhavou. Výsledek hlasování byl následně předán do AS UJEP k rukám předsedy, Dr.  

Zdeňka Svobody. 

 

 

Usnesení 1 

AS FF UJEP schválil složení dílčí volební komise dle zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a 

Volebního řádu AS UJEP a stanovil termín voleb na 2., 7.  a 9. prosince 2022. Podrobnostmi vyhlášení voleb 

daného usnesení jsou uvedeny níže.                                                                                                                              

 

(ano – 9, ne – 0, zdržel se – 0) 

 

Volby do AS UJEP – Filozofická fakulta pro funkční období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 

1) Místo a termín konání voleb. Volby na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem se uskuteční dnech 2., 7. a 

9. prosince 2022, vždy od 9:00 do 15:00. Volební místo bude k dispozici ve vstupním vestibulu budovy 

fakulty (Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem). 
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2) Zastoupení Filozofické fakulty UJEP v AS UJEP. V AS UJEP zastupuje každou součást – fakultu univerzity pět 

zvolených zástupců (3 v akademické komoře a 2 ve studentské komoře). 

3) Návrh kandidátů na členství v obou komorách AS UJEP se řídí Volebním řádem AS UJEP, 

https://elf.ujep.cz/as/ a dílčími ustanoveními Volebního řádu AS FF UJEP http://ff.ujep.cz/akademicky-

senat. Termín a způsob podání návrhu: Návrhy na kandidáta je nutno odevzdat v písemné formě nejpozději 

do 16. listopadu 2022, 12.00 předsedovi AS FF prostřednictvím sekretariátu Filozofické fakulty, který 

zaeviduje jeho podání (Mgr. Monika Stržínková). 

V návrhu je nutno uvést tyto náležitosti: Základní identifikační údaje kandidáta – jméno, příjmení, 

tituly, kontakt (e-mail, popř. telefon); podpis kandidáta vyjadřující jeho souhlas s kandidaturou; informace 

o navrhovateli (příp. navrhovatelích) daného kandidáta (jméno, příjmení, tituly). Navrhovatelem může být 

pouze další člen Akademické obce Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. 

Kandidátní listina bude zveřejněna nejpozději 22. listopadu 2022. 

4) Prezentace volebního programu jednotlivých kandidátů. Kandidáti na členství v AS UJEP mají možnost 

prezentovat své volební programy prostřednictvím „volebního panelu“ umístěného ve vstupním vestibulu 

budov FF UJEP (Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem) a dále prostřednictvím webové prezentace fakulty 

(http://ff.ujep.cz/akademicky-senat – v sekci Volby do AS UJEP). Materiály je nutno zaslat předsedkyni 

volební komise Mgr. Šilhavé, která zajistí zveřejnění konkrétního programu. 

5) Dotazy, připomínky. Veškeré podněty k průběhu voleb do Akademického senátu UJEP lze směřovat ke 

kterémukoliv ze členů dílčí volební komise za FF UJEP. Kontakty na jednotlivé členy jsou k dispozici níže. 

6) Předsedkyně dílčí volební komise: Mgr. Gabriela Šilhavá.  

 

Dílčí volební komise na FF UJEP 

Předsedkyně:  Mgr. Gabriela Šilhavá, gabina.silhava@seznam.cz  

Členové: doc. Hana Bergerová, Dr., hana.bergerova@ujep.cz  

Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D., tomas.okurka@ujep.cz  

Vojtěch Posselt, posselt.vojtech@seznam.cz 

Bc. Martin Sigmund, martin.sigmund@centrum.cz 

Vendula Stránská, stranska.vendula@seznam.cz 

PhDr. Mgr. Martin Šimsa, Ph.D., martin.simsa@ujep.cz 

Bc. Martin Šindler, sindlerovims@seznam.cz 

PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D., jan.smid@ujep.cz 

PhDr. Václav Zeman, vaclav.zeman@ujep.cz 

  

 

 

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 

         předseda AS FF UJEP 
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