Dne 10. srpna 2017
č. 8/2017

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické
První kolo první volby kandidáta na děkana

Přítomni
Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., PhDr. František Kalvas, Ph.D., PhDr. Radim Kočandrle, PhDr. Roman
Kodet, Ph.D., Bc. Adéla Kovačiková, Mgr. Daniel Křížek, Ph.D., PaedDr. Petr Kučera, Ph.D.,
Mgr. Jan Pěchota, PhDr. Linda Piknerová, Ph.D., Bc. Jana Pleyerová, Mgr. Michal Polák, Ph.D.,
Bc. Luboš Sál, Mgr. Jan Straka, Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Vedení FF
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D., PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., Mgr. Lukáš Lenk, Ph.D.,
Doc. Pavel Vařeka, Ph.D.
Hosté
PhDr. David Šanc, Ph.D.

Omluveni
Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D., Doc. Miroslav Šedivý, Ph.D.
Program:
1. První kolo první volby kandidáta na děkana

Zasedání AS FF probíhalo v SP 319 od 10:00 hod.
Senát byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Skrutátory byli po celou dobu zasedání dr. Kalvas a doc. Záhořík
Dr. Piknerová zahájila zasedání, stručně zrekapitulovala kroky vedoucí k volbě kandidáta na děkana a
nabídla zúčastněným možnost položit kandidátovi před samotnou volbou další dotazy. Žádné nebyly
vzneseny. Předsedkyně podrobně vysvětlila senátorům pravidla volby. Jediným kandidátem na
děkana je PhDr. David Šanc, Ph.D. Každý senátor obdrží od volební komise proti podpisu jeden
hlasovací lístek, na němž – na místě k tomu určeném – označí křížkem okénko před jménem
kandidáta nebo před možností „zdržuji se volby“. Jakýkoli jiný způsob zacházení s volebním lístkem

jej činí neplatným. Následně senátor volební lístek vhodí do volební urny. Po provedení hlasování
všemi přítomnými senátory volební komise sečte platné hlasy a oznámí výsledek.

Dr. Piknerová oslovila dr. Kočandrleho, dr. Kodeta a Bc. Kovačikovou jako možné členy volební
komise. Všichni tři nominaci přijali a všichni byli následně hlasováním pléna AS FF jednotlivě schváleni
poměrem hlasů vždy 14:0:0 jako členové volební komise.

Následuje samotná volba kandidáta na děkana řízená volební komisí. Komise nejprve ověřila
správnost volebních lístků a zkontrolovala, že volební urna je prázdná. Hlasuje 14 přítomných
senátorů. Volební komise ústy dr. Kodeta po kontrole odevzdaných volebních lístků vyhlašuje
výsledky prvního kola první volby a konstatuje, že všech 14 odevzdaných volebních lístků je platných,
přičemž kandidát PhDr. David Šanc, Ph.D. obdržel 14 hlasů a byl tedy zvolen kandidátem na děkana
FF na další funkční období. Proti průběhu hlasování nevznesl žádný z přítomných členů AS FF ani
kandidát na děkana námitky a volba je platná. Předsedkyně AS FF dr. Piknerová konstatuje, že první
kolo první volby bylo úspěšné a pogratulovala zvolenému kandidátovi, který následně krátce
promluvil k zúčastněným, aby poděkoval senátorům za projevenou důvěru, která jej zavazuje
k dlouhodobé usilovné a odpovědné práci ve prospěch Fakulty filozofické.

Rekapitulace:
Počet přítomných senátorů AS FF – 14
Počet odevzdaných volebních lístků – 14
Počet platných volebních lístků – 14
Počet platných volebních lístků potřebných pro zvolení kandidáta na děkana – 8
Počet platných volebních lístků pro zvolení PhDr. Davida Šance, Ph.D. - 14
V 10:30 předsedkyně oznámila, že zasedání AS FF ve věci nových vnitřních předpisů FF bude
následovat v 11:00 a ukončila jednání.

Zapsal:

Mgr. Daniel Křížek, Ph. D.

Schválili a doplnili:
Mgr. Daniel Křížek, Ph. D.
Tajemník AS FF
PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.
Předsedkyně AS FF
V Plzni dne 10. srpna 2017

