Zápis ze zasedání AS AMU č. 6/2020 ze dne 23. 11. 2020 k volbě kandidáta/ky na jmenování
rektorem/rektorkou AMU v Praze pro funkční období 2021–2025
Shromáždění Akademické obce AMU k volbě rektora pro funkční období 2021–2025 se uskutečnilo
v pondělí 23. 11. 2020 "hybridní" formou. Akademický senát AMU se sešel v Sále Martinů za dodržení
všech hygienických opatření, členky a členové akademické obce se jednání účastnili online
prostřednictvím MS Teams či měli zprostředkovaný průběh volby na platformě Youtube.
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Daniel Burda, Martin Černý, Štěpán Gajdoš, Ladislav Greiner, Ivo Kahánek, Marek Kozák,
Jiří Lössl, Matěj Paclík, Matouš Pěruška, Petr Prokop, Eliška Raiterová, Martin Stecker, Ondřej Urban,
Noemi Zárubová – Pfeffermannová
Předseda AS AMU P. Prokop přivítal přítomné senátory a konstatoval, že senát je schopen se usnášet
dle článku 2 odst. 6 písm. h) Jednacího řádu AS AMU. Poté představil plánovaný průběh jednání
a seznámil senátory s organizačními náležitostmi zasedání.
Poté P. Prokop shrnul dosavadní úkony spojené s volbou:
 Usnesení na zahájení výběru kandidáta na jmenování rektora AMU pro funkční období
2021–2025 ze dne 29.6.2020.
 Datum uzávěrky pro podání návrhů na kandidáty bylo 9. 10. 2020.
 K datu uzávěrky 9.10.2020 obdržel předseda AS AMU nominace čtyř kandidátů:
o doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.
nominována Akademickým senátem DAMU
o prof. Vlastimil Mareš
nominován Akademickým senátem HAMU
nominován Uměleckou radou HAMU
o PhDr. Ingeborg Radok Žádná
nominována Akademickým senátem DAMU
nominována kolegiem děkanky FAMU
nominována více než jednou třetinou všech členů Akademického senátu AMU
nominována 25 % studentů HAMU a 12,5 % studentů AMU
nominace podpořena Akademickým senátem FAMU
o doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.
nominován Akademickým senátem FAMU
Předseda Prokop představil registrované kandidáty a poté proběhl los pořadí prezentací kandidátů.
Všichni kandidáti postupně představili koncepci předpokládané činnosti a zodpověděli otázky členů
AS AMU a akademické obce AMU.
Poté proběhla společná debata všech kandidátů zároveň, během níž zodpověděli dotazy členů
AS AMU a akademické obce AMU.
Po ukončení debaty opustili kandidáti Sál Martinů a následovala debata členů AS AMU, která byla
i nadále přenášena online bez možnosti reakcí zvenčí.
Volba kandidáta/ky na jmenování rektorem/rektorkou AMU v Praze pro funkční období 2021–2025
volební komise podala zprávu o počtu přítomných členů AS AMU a o způsobu ověření platnosti mandátů
všech členů AS AMU. Kontrola mandátů byla ověřena v předstihu ve čtvrtek 20. 11. 2020 a v pondělí
23. 11. 2020 byly mandáty znovu ověřeny.
Dále komise informovala o úpravě volebních lístků, kdy za platný hlas je považována obálka, obsahující
vydaný lístek s předtištěným jménem jednoho ze zaregistrovaných kandidátů. Obsahuje-li obálka více
předtištěných lístků, nebo lístek dodatečně upravovaný, započte ji komise jako neplatný hlas. Prázdná
volební obálka znamená zdržení se hlasování.
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Poté senátoři přistupovali po jednom v abecedním pořadí ke komisi, kde podepsali převzetí volebních
lístků, za plentou upravili svůj volební hlas, který odevzdali do urny.
Po hlasování přistoupila komise ke sčítání hlasů a vyhotovení protokolu o hlasování.
Protokol o hlasování
Počet všech členů AS AMU: 15
z toho 9 členů pedagogické komory a 6 členů studentské komory
Počet přítomných členů AS AMU: 15 členů AS AMU


Počet obálek:

Vydaných

Odevzdaných

15

15


Počet hlasů:

Platných

Neplatných

Zdrželo se

15

0

0



Počet hlasů pro kandidáty

doc. Mgr. Daniela Jobertová, PhD.

Počet získaných hlasů
(k zvolení nutných min. 8 hlasů)
0

prof. Vlastimil Mareš

5

PhDr. Ingeborg Radok Žádná

8

doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.
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Jméno a příjmení kandidáta

Na základě výše uvedených údajů volební komise konstatovala, že tajné hlasování proběhlo v souladu
s §9 odst. 3 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,
a s čl. 4 Jednacího řádu Akademického senátu AMU.
Akademický senát AMU zvolil PhDr. Ingeborg Radok Žádnou kandidátkou na funkci rektorky Akademie
múzických umění v Praze pro funkční období od 15. 2. 2021 do 14. 2. 2025.
Protokol o průběhu a výsledku volby kandidáta/ky na funkci rektora/rky Akademie múzických umění
v Praze pro funkční období 2021–2025 (příloha č. 1).
Předseda AS AMU P. Prokop ukončil jednání a poděkoval senátorům za účast.

Zapsala: Mgr. M. Turková
Za správnost: MgA. P. Prokop
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