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Zápis zasedání AS FUD UJEP ze dne 16. 11. 2022 

Místo konání: zasedací místnost č. 234, FUD v 15.00 

  

Přítomni: MgA. Adéla Machová, Ph.D. (předsedkyně), MgA. Martin Krupa (místopředseda), 

Václav Mach, Mgr. et. MgA. Jan Krtička, Ph.D., doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D., MgA. Radek 

Jandera, Ph.D.; MgA. Jan C. Löbl, Ph.D., Kristýna Prachařová, MgA. Kristýna Hájková, MgA. 

Aleš Loziak 

Hosté: prof. MgA. Zdena Kolečková, Ph.D., MgA. Jiří Dvořák 

 

Akademický senát FUD UJEP v počtu 10 členů je usnášeníschopný a zasedání začalo v 15:04. 

Předsedkyně AS FUD UJEP A. Machová přivítala příchozí senátory a seznámila je s 

navrženým programem řádného zasedání AS FUD UJEP. 

Návrh programu: 

1. Schválení programu zasedání (A. Machová)  

2. Volba kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP (T. Pavlíček) 

3. Různé 

   

1. Schválení programu zasedání 

Předsedkyně vyzvala k hlasování o navrženém programu zasedání.  

AS FUD UJEP souhlasí s programem řádného zasedání senátu na den 16. 11. 2022 

s výsledkem: Pro 10; Proti 0; Nehlasoval 0.  

 

2. Volba kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP 

Byla představena volební komise – doc. Tomáš Pavlíček (předseda), MgA. Jan Löbl, Kristýna 

Prachařová, Václav Mach. 

Předseda volební komise T. Pavlíček seznámil senátory s protokolem o otevírání obálek, dvě 

obálky obsahovaly návrh shodného kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP.  

Komise pro volbu děkana zpracovala a zkontrolovala dva dodané návrhy, které obsahovaly 

identický návrh kandidáta na funkci děkana FUD UJEP pro období únor 2023 – únor 2027. 

Kandidátem na funkci děkana FUD UJEP se stala prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. 

Kandidátní listina byla zveřejněna dne 8. 10. 2022. 

https://fud.ujep.cz/aktualne/kandidatni-listina-volby-dekana-fud-ujep/ 

https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2022/10/kandidatni-listina-dekan-fud.pdf 

 

K zasedání AS FUD UJEP se připojil host Jiří Dvořák v 15:12. 

 

Předseda seznámil senátory s postupem při volbě, kdy je navržen jeden kandidát: 

1. Volba jednoho kandidáta se uplatní v případě, že kandidátní listina obsahuje pouze 

jednoho kandidáta nebo v důsledku odstoupení ostatních zůstane před volbou jediný 

kandidát. 

https://fud.ujep.cz/aktualne/kandidatni-listina-volby-dekana-fud-ujep/
https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2022/10/kandidatni-listina-dekan-fud.pdf


2 
 

2. Kandidát je zvolen, získá-li hlasy nadpoloviční většiny všech členů akademického 

senátu fakulty. 

3. Není-li kandidát zvolen, je volba ukončena a akademický senát fakulty bez 

zbytečného odkladu vyhlásí nové volby. 

 

Kandidát na děkana musí získat nadpoloviční většinu hlasů, tj. min. 6 hlasů z aktuálně 

10 přítomných senátorů.  

Předsedkyně AS FUD UJEP doplnila informaci, že AS FUD UJEP může být až jedenáctičlenný 

(6 AKAS + 5 SKAS členů), přičemž jeden člen za SKAS FUD UJEP nebyl v posledních 

doplňovacích volbách zvolen (proběhlo znovuvyhlášení doplňovacích voleb, které se 

uskuteční 30. 11.) a AS FUD UJEP je tedy aktuálně desetičlenný. 

Předseda volební komise, T. Pavlíček, dále informuje, že volba kandidáta na jmenování 

děkanem probíhá tajným hlasováním. Platným hlasem je volební lístek s jednoznačně 

označeným nejvýše jedním kandidátem. Následně byl každému členu senátu předán 

1 hlasovací lístek s tím, že každý samostatně přistoupí k volební schránce, kde vyplní volební 

lístek a vhodí jej do volební schránky.  

 

Volební komisí byla zkontrolována volební schránka. A předsedkyně AS FUD UJEP požádala 

hosta o dočasný odchod ze zasedání, aby proběhla tajná volba. 

J. Dvořák opustil zasedání v 15.14. 

V 15:15 byla zahájena volba kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP.  

V 15:20 odhlasoval samostatně každý člen senátu a volební komise otevřela volební 

schránku, aby zpracovala výsledky. 

V 15:21 byl přizván zpět na senát host J. Dvořák a předsedkyně AS FUD UJEP přizvala 

kandidátku na jmenování děkanem, aby si vyslechla spolu se senátory výsledek. 

 

Předseda volební komise, T. Pavlíček, seznámil s výsledky voleb akademický senát, 

kandidátku a hosta zasedání AS FUD UJEP. Informoval, že z 10 odevzdaných hlasů senátorů 

jsou všechny platné, a to s výsledkem 9 hlasů PRO (ANO) navrženou kandidátku na 

jmenování děkankou FUD UJEP a 1 hlas PROTI (NE). 

AS FUD UJEP poblahopřál prof. Mgr. Zdeně Kolečkové, Ph.D. k úspěchu. 

Z. Kolečková pronesla krátký proslov, poděkovala za důvěru. 

Volební komise vypracuje o průběhu dnešních voleb protokol podepsaný všemi přítomnými 

členy volební komise a předá jej předsedkyni akademického senátu fakulty, čímž činnost 

volební komise končí. 

 

Předsedkyně AS FUD UJEP shrnula informaci, která bude zveřejněna akademické obci: Dne 

16. 11. 222 byla Akademickým senátem Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem 

zvolena kandidátka na jmenování děkankou pro období let 2023–2027. Stala se jí 

prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. Do 3 pracovních dnů od vyhlášení výsledků voleb lze 

podat předsedkyni AS FUD UJEP písemnou stížnost na průběh voleb kandidáta. 
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V 15:28 ze zasedání AS FUD UJEP odchází host Z. Kolečková. 

 

3. Různé 

Kandidát na jmenování rektorem UJEP - informace: 

A. Machová: Ve čtvrtek 10. 11. 2022 proběhlo setkání SK AS UJEP s kandidátem na 

jmenování rektora UJEP doc. RNDr. Jaroslavem Koutským, Ph.D. Předseda AS UJEP svolá na 

23.  listopadu 2022 od 15:00 h shromáždění Akademické obce UJEP za účelem představení 

kandidátů na jmenování rektorem UJEP. 

 

Jednací řád AS FUD UJEP - aktualizace: 

R. Jandera: Právnička UJEP dodala připomínky k nově navrženému Jednacímu řádu AS FUD 

UJEP, které pracovní skupina zapracovala a aktuální verze je dostupná všem senátorům 

k připomínkování. Zde link na dokument, kterému prosím věnujte pozornost: 

https://docs.google.com/document/d/1-w6yGAc2_4r639VGmc3ykQ_CvyV-

kY2i9SyXies4hfA/edit. Finální verze Jednacího řádu AS FUD UJEP bude projednána na dalším 

zasedání. 

 

Volby do senátů – informace: 

Dne 30. 11. 2022 na FUD UJEP (foyer) proběhnou dvojí volby, jedná se o doplňovací volby do 

SKAS FUD UJEP (1 člen z řad studentů FUD) a Volby do AS UJEP pro funkční období od 

1. ledna 2023 do 31. prosince 2025 (volby do obou komor). Prosíme, informujte své kolegy, 

že návrhové lístky na kandidáty se odevzdávají do rukou volební komise a k vytištění jsou na 

webu UJEP či na nástěnce AS FUD UJEP. 

 

Předsedkyně AS FUD UJEP ukončila zasedání v 15:34. 

 

Další řádné zasedání AS FUD UJEP se koná ve středu 30. 11. 2022 od 16.00 v zasedací 

místnosti č. 234 na FUD UJEP. 

 

 

Zapsala a ověřila: A. Machová 

https://docs.google.com/document/d/1-w6yGAc2_4r639VGmc3ykQ_CvyV-kY2i9SyXies4hfA/edit
https://docs.google.com/document/d/1-w6yGAc2_4r639VGmc3ykQ_CvyV-kY2i9SyXies4hfA/edit

