Zápis ze zasedání AS AMU č. 1/2021 ze dne 4. 2. 2021
Videokonference prostřednictvím platformy MS Teams 16:00 – 19:20
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Daniel Burda, Martin Černý, , Ladislav Greiner, Marek Kozák, Jiří Lössl, Matěj Paclík,
Tereza Pavelková, Matouš Pěruška, Petr Prokop, Martin Stecker, Noemi Zárubová – Pfeffermannová
Omluveni: (bez titulů)
Štěpán Gajdoš, Ivo Kahánek, Ondřej Urban
Hosté: (bez titulů)
Jan Hančil, Ladislav Paluska, Ingeborg Radok Žádná, Daniela Jobertová, Filip Suchomel, Lukáš Prokop,
Eliška Děcká, Václav Janeček, Andrea Slováková, Jakub Ivanov
Předseda AS AMU P. Prokop uvítal senátory i hosty a připomněl zásady online zasedání AS AMU.
Akademický senát AMU je schopen se usnášet dle článku 2 odst. 3 Jednacího řádu AS AMU. Senátorům
byly v předstihu zaslány všechny podklady a přílohy k prostudování.
Schválení možnosti nahrávat jednání AS AMU
Předseda AS AMU požádal senátory o souhlas s nahráváním průběhu jednání AS AMU, nikdo neměl
námitky. P. Prokop požádal M. Turkovou, aby na základě souhlasu zahájila nahrávání, které nebude dále
publikováno.
P. Prokop představil novou členku studentské komory AS AMU, T. Pavelkovou, jako náhradnici za
E. Raiterovou, která ukončila studium zanikl tak její mandát v AS AMU.
Program jednání AS AMU
Předseda AS AMU vyzval senátory k hlasování o návrhu programu jednání AS AMU. NA základě dotazu
senátora M. Blažíčka bylo objasněno, že podklady k jednání byly zaslány s předstihem dne 28. 1. 2021,
z důvodu technické chyby však neobdržel M. Blažíček všechny přílohy. M. Blažíčkovi byly dokumenty
zaslány dodatečně.
Senátoři hlasovali o navrženém programu jednání AS AMU takto:
přítomných:
10
hlasovalo:
10
pro:
10
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil program jednání AS AMU.
Schválený program:
1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 22. 12. 2020
2. Představení prorektorů AMU pro funkční období 2021-2025
3. Návrh aktualizace Volebního řádu AS AMU
4. Návrh aktualizace Statutu FAMU, Jednacího řádu Umělecké rady FAMU
5. Návrh aktualizace Jednacího řádu AS HAMU, Volebního řádu AS HAMU a Jednacího řádu
Umělecké rady HAMU
6. Volby do RVŠ
7. Různé
Ad 1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 22. 12. 2020
P. Prokop požádal o schválení zápisu z minulého jednání a vyzval senátory k připomínkám. Nikdo neměl
žádné výhrady ani doplnění.
Senátoři hlasovali o schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 22. 12. 2020 takto:
přítomných:
10
hlasovalo:
10
pro:
10
proti:
0
zdržel se: 0
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AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 22. 12. 2020 (příloha č. 1).
V 16:20 se připojil M. Kozák.
V 16:34 se připojil M. Černý.
Ad. 2. Představení prorektorů AMU pro funkční období 2021-2025
Dne 15. 2 .2021 zahájí funkční období nová rektorka AMU I. Radok Žádná. AS AMU se tajným hlasováním
podle čl. 2, odst. 7 písmeno g) vyjadřuje k záměru rektora jmenovat prorektory.
Nastupující rektorka uvedla, že o prorektorech mluvil již při slyšení před volbou rektora. Ve svém
funkčním období hodlá spolupracovat se třemi prorektory:
prof. Mgr. Jan Hančil – prorektor pro mezinárodní vztahy, uměleckou činnost a styk s absolventy a
veřejností;
Mgr. et Mgr. Eliška Děcká, Ph.D. - prorektorka pro vědecko-výzkumnou a umělecko-výzkumnou činnost;
prof. Mgr. Václav Janeček, Ph.D. - prorektor pro studijní a pedagogické záležitosti.
Agendy jednotlivých prorektorů jsou, po vzájemné dohodě, rozpracované, není velká změna oproti
minulému období. Pouze agenda PR považuje nastupující rektorka za součást umělecké a zahraniční
činnosti, proto se tuto agendu rozhodla přičlenit k příslušné agendě a prorektorovi.
Předseda P. Prokop vyzval E. Děckou ke krátkému představení. E. Děcká seznámila senátory se svou
dosavadní akademickou dráhu a pracovními zkušenostmi v oblasti vědy a výzkumu. M. Blažíček se
dotázal, zda bude nastupující prorektorka mít ve své gesci v rámci vědy a výzkumu na starosti také
otázky uměleckého výzkumu. E. Děcká ujistila, že počítá se začleněním problematiky uměleckého
výzkumu do své agendy. Senátor L. Greiner se přihlásil do diskuse s dotazem o původním záměru
obsazení této agendy Mgr. Tomášem Dvořákem, Ph.D. (FAMU). Rektorka informovala, že o nominaci
prorektorů se veřejně před volbou nevyjadřovala, jediné vyjádření proběhlo v rámci koncepce a poté na
slyšení před volbou rektora, kde oznámila tři konkrétní jména na pozice prorektorů. Důležitá při výběru
byla, mimo jiné, také schopnost dobré komunikace směrem k fakultě. I. Radok Žádná dále uvedla, že
funkci prorektora chápe také jako funkci koordinující všechny činnosti – oblast vědy a výzkumu a dalších
činností, které se vzájemně prolínají. L. Greiner poděkoval za vysvětlení, vyjádřil ale nedůvěru v obsazení
pozice prorektorky pro vědecko-výzkumnou a umělecko-výzkumnou činnost E. Děckou.
P. Prokop poděkoval za vyjádření a předal slovo J. Hančilovi.
J. Hančil stručně představil tři agendy, které jsou navzájem provázané s tím, že za důležitou agendu
považuje agendu internacionalizace. Jedná se o agendu, kterou čeká vývoj a změny, internacionalizace
se přesouvá s ohledem na strategické zaměření této oblasti na tzv. „internacionalizaci doma“, což je
také v souladu se záměrem MŠMT. Tato skutečnost se odráží ve Strategickém záměru MŠMT stejně
jako v připravovaném Strategickém záměru AMU na další období od roku 2021+. Za důležité považuje
také vyvážení nutnosti získávat zahraniční zkušenosti a zároveň omezit zbytečné cestování a umožnit
ekologičtější chování v rámci internacionalizace. Za velmi nutné považuje také navazování
mezinárodních vztahů ve vědě a výzkumu, kde má AMU poměrně velké dluhy. Nastupující prorektor
promluvil také o nutnosti stanovení jasných strategií propagace školy, dále informoval o nutnosti
propojení absolventů AMU a prostřednictvím jejich úspěchů aktivně vytvářet pozitivní obraz o kreativní
AMU. L. Greiner poděkoval J. Hančilovi za jeho působení v roli rektora vyjádřil mu svou podporu.
M. Stecker se otázal, zda se chystá zjednodušení procesu přijímání zahraničních studentů do
bakalářského studia v souvislosti s nostrifikačním procesem středoškolského vzdělávání. J. Hančil
uvedl, že jde velmi složitou problematiku, kdy je potřeba verifikovat školu, ze které pocházejí. Dochází
k podvodům a falšování diplomů, proto je nezbytné prokázat studium na odpovídající střední škole. Tato
agenda je však z podstaty věci spíše agendou studijní. Je však nezbytné držet se podmínek českého
právního řádu, předchozí vzdělávání je nutné ověřovat, abychom naplnili podmínky institucionální
akreditace. J. Hančil přislíbil, že se s problematikou seznámí detailněji. I. Radok Žádná doplnila, že
proces se vylepšil, máme přístupy do databáze škol, je snaha o rychlé zpracování na rektorátě.
M. Blažíček se zeptal, zda existuje rozhodnutí školy, jak moc bude žádost přezkoumávána s ohledem
na region, ze kterého žadatel pochází. J. Hančil ujistil, že AMU žádným způsobem nemá předem
definováno, že uchazeči o studium z určité země prochází více striktním režimem přijetí. Předseda
Prokop poděkoval za představení a předal slovo V. Janečkovi.
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V. Janeček představil své profesní a akademické zkušenosti. Na HAMU působí jako pedagog od roku
1993, posledních 8 let je vedoucí katedry tance a 4 roky byl také proděkanem HAMU. Mimoto působí
také v NAÚ jako expert posuzující projekty z pohledu jak člena, tak zpravodaje i předsedy. L. Greiner
vyjádřil nastupujícímu prorektorovi podporu a popřál mu hodně štěstí v jeho funkčním období.
P. Prokop poděkoval nastupující rektorce za nominaci prorektorů a prorektorům za představení.
Vzhledem k nutnosti tajného hlasování požádal J. Ivanova (PC AMU) o informace o průběhu tajného
hlasování. J. Ivanov informoval, že z důvodu veřejného jednání je potřeba odpojit se z probíhající
schůzky na TS Teams a připojit se k paralelní schůzce, která je uzavřená a pouze pro členy AS AMU
a kde bude možné tajně hlasovat pomocí aplikace Polly, která je součástí systému MS Teams. Přítomna
bude také kancléřka a tajemnice AS AMU M. Turková a jako technická podpora J. Ivanov. Dále byl
popsán způsob, průběh a podmínky tajného hlasování. O každém prorektorovi/prorektorce se hlasuje
zvlášť. Po skončení hlasování se všichni členové AS AMU přihlásí zpět do probíhající veřejné části AS
AMU. Anonymitu zajišťuje systém, ve výsledcích je vidět počet odpovědí, nikoli autor hlasu (více
o aplikaci Polly – příloha č. 2).
Po tomto úvodu se členové AS AMU odhlásili z probíhající schůzky na MS Teams a přihlásili se do
uzavřené schůzky, kde proběhlo hlasování prostřednictvím platformy MS Teams aplikace Polly.
Senátoři hlasovali v tajném hlasování prostřednictvím aplikace MS Teams Polly o návrzích usnesení
k takto:
S návrhem usnesení: AS AMU po projednání vyjadřuje souhlas s návrhem od 15. února 2021 jmenovat
Mgr. et Mgr. Elišku Děckou, Ph.D., na místo doc. PhDr. Filipa Suchomela, Ph.D., jako prorektorku AMU
pro vědecko-výzkumnou a umělecko-výzkumnou činnost.
přítomných:
souhlasím:

12
8

hlasovalo:
nesouhlasím:

12
3

zdržuji se: 1

S návrhem usnesení: AS AMU po projednání vyjadřuje souhlas s návrhem od 15. února 2021 jmenovat
doc. Mgr. Jana Hančila, na místo PhDr. Ingeborg Radok Žádné, jako prorektora AMU pro mezinárodní
vztahy, uměleckou činnost a styk s absolventy a veřejností.
přítomných:
souhlasím:

12
10

hlasovalo:
nesouhlasím:

12
2

zdržuji se: 0

S návrhem usnesení: AS AMU po projednání vyjadřuje souhlas s návrhem od 15. února 2021 jmenovat
prof. Mgr. Václava Janečka, Ph.D., na místo doc. Mgr. Daniely Jobertové, Ph.D., jako prorektora AMU
pro studijní a pedagogické záležitosti.
přítomných:
12
hlasovalo:
12
souhlasím:
11
nesouhlasím:
0
zdržuji se: 1
AS AMU schválil navržená usnesení:
AS AMU po projednání vyjadřuje souhlas s návrhem od 15. února 2021 jmenovat Mgr. et Mgr. Elišku
Děckou, Ph.D., na místo doc. PhDr. Filipa Suchomela, Ph.D., jako prorektorku AMU pro vědeckovýzkumnou a umělecko-výzkumnou činnost.
AS AMU po projednání vyjadřuje souhlas s návrhem od 15. února 2021 jmenovat doc. Mgr. Jana
Hančila, na místo PhDr. Ingeborg Radok Žádné, jako prorektora AMU pro mezinárodní vztahy,
uměleckou činnost a styk s absolventy a veřejností.
AS AMU po projednání vyjadřuje souhlas s návrhem od 15. února 2021 jmenovat prof. Mgr. Václava
Janečka, Ph.D., na místo doc. Mgr. Daniely Jobertové, Ph.D., jako prorektora AMU pro studijní
a pedagogické záležitosti.
Ad. 3. Návrh aktualizace Volebního řádu AS AMU
P. Prokop informoval, že se jedná o návrh několika změn v předpisu, které umožní online hlasování ve
volbách do AS AMU. Připomněl, že v rámci AS AMU pracuje legislativní komise, která se věnuje návrhům
v předstihu. Pracovní skupina pracuje ve složení P. Prokop, L. Greiner, N. Zárubová, které respektuje
rovnoměrné zastoupení fakult. Tento orgán nemá žádnou rozhodovací pravomoc, jeho úkolem je
v předstihu připomínkovat předložené návrhy změn vnitřní legislativy školy. Návrh aktualizace Volebního
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řádu AS AMU byl touto komisí projednán, byly navrženy úpravy, které byly do předpisu zapracovány.
Návrh byl zaslán v režimu změn, aby byly zřetelné změny.
Rektor shrnul základní oblasti změn v návrhu Volebního řádu AS AMU oproti stávajícímu stavu:
1) Možnost rektora zvolit způsob voleb i v distanční podobě. Související úprava procedur v případě, že
se volby konají pomocí elektronického hlasování.
2) Konkretizace pravomocí a úkolů volební komise, které byly dříve jen implicitně.
3) Na návrh legislativní komise AS AMU zrušení náhradních voleb. V případě, že je zvolených kandidátů
více než počet míst, na která se volí, tedy mají kandidáti stejný počet hlasů. Nově rozhoduje o pořadí
los. (Dříve byly nejprve náhradní volby, a pokud by se „remíza“ opakovala, nastoupil by los.)
4) Legislativně technické úpravy, například jednoznačné uvedení počátku funkčního období AS AMU
Zaslaný návrh byl již předběžně konzultován s ministerstvem, a to s kladným vyjádřením. Ze strany
MŠMT zazněly pouze doporučení na úpravy dvou ustanovení:
- čl. 2 odst. 13 věty druhé – upřesnění počátku mandátu
Do AS AMU jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Funkční období člena AS AMU počíná
zvolením, ke zvolení dojde ukončením hlasování.
- čl. 4 odst. 2 – změna účinnosti z 1. 3. 2021 na 22. 2. 2021.
Stanovisko rektora: Obě varianty považuje za vhodné a navrhuje přijmout návrh Volebního řádu AS AMU
v tomto pozměněném znění.
M. Blažíček se dotázal, zda je možné měnit volební řád poté, co byly vyhlášeny volby. Předseda
P. Prokop vyzval právníka AMU L. Prokopa k vyjádření. L. Prokop uvedl, že změna se týká pouze formy
hlasování a nedochází ke změně způsobu a přepočtu na mandáty zůstává zachován. Dochází pouze ke
změně z prezenční formy na formu elektronickou, není to v rozporu s žádným právním předpisem
a současně ani v rámci vyhlášení nebylo pevně stanoveno, že volby se budou konat prezenčně a byla už
dříve diskutována možnost elektronické volby s ohledem na současnou epidemickou situaci. Tento
postup byl současně diskutován s MŠMT, které nemá proti tomuto žádných námitek.
Dále vznesl M. Blažíček výhradu k čl. 8 odst. 2 ohledně formulace „…webová stránka v případě
elektronické formy hlasování)…“ (str. 2 Volebního řádu AS AMU) a upozornil na příliš úzkou specifikaci
pojmu „webová stránka“, což implikuje volby formou konkrétní webové stránky. M. Blažíček vysvětlil, že
by bylo vhodnější užít obecnějšího popisu, tak aby formulace předem neimplikovala vznik webové
stránky, ale aby bylo možno využít širší možnosti elektronického hlasování, např. „… nebo její
elektronická obdoba v případě elektronické formy hlasování) …“.
P. Prokop se přiklonil k navrhované formulaci M. Blažíčka, protože jde o formulaci širší a univerzálnější
a v případě potřeby využití jiného než webového prostředí, bude i tak volební řád platný a nebude se
muset měnit.
Dále byla diskutována kontrola zabezpečení dálkové komunikace v případě elektronické formy
hlasování. J. Ivanov vysvětlil, že se jedná o privátní šifrovací klíč, hlasy jsou přenášeny šifrovaně
a k rozšifrování je potřeba privátní klíč, kterým disponuje pouze volební komise. Diskuse se dále
zúčastnili P. Prokop, rektor, L. Prokop, L. Greiner aj Lössl s tím, že do budoucna bude potřeba formulaci
zpřesnit.
V 17:57 jednání opustil M. Paclík.
Další diskuse byla vedena k čl. 2 odst. 18 o pravomoci volební komise rozhodnout o opakování voleb
v případě hrubého porušení.
Po diskusi bylo navrhnuto, že formulace bude zpřesněna tímto způsobem: „Pokud došlo k pochybení,
které mohlo hrubě ovlivnit výsledky voleb, může volební komise navrhnout rektorovi jejich opakování.“(str.
3 Volebního řádu AS AMU).
O návrhu formulace první věty čl. 2 odst. 18: „Pokud došlo k pochybení, které mohlo hrubě ovlivnit
výsledky voleb, může volební komise navrhnout rektorovi jejich opakování.“ hlasovali senátoři takto:
přítomných:
11
hlasovalo:
11
pro:
11
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil změnu znění první věty čl. 2 odst. 18: „Pokud došlo k pochybení, které mohlo hrubě
ovlivnit výsledky voleb, může volební komise navrhnout rektorovi jejich opakování.“
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O změně formulace čl. 2 odst. 8 na „… nebo její elektronická obdoba v případě elektronické formy
hlasování) …“ hlasovali senátoři takto:
přítomných:
11
hlasovalo:
11
pro:
11
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil změnu formulace čl. 2 odst. 8 na „… nebo její elektronická obdoba v případě
elektronické formy hlasování) …“.
Dále senátoři zevrubně diskutovali o významu formulace čl. 2, odst. 13 o počátku funkčního období
člena AS AMU.
O formulaci znění čl. 2, odst. 13, věty druhé: "Funkční období člena AS AMU počíná vyhlášením
výsledků voleb." hlasovali senátoři takto:
přítomných:
11
hlasovalo:
11
pro:
6
proti:
5
zdržel se: 0
AS AMU schválil změnu formulace čl. 2, odst. 13, věty druhé: "Funkční období člena AS AMU počíná
vyhlášením výsledků voleb."
P. Prokop vyzval senátory k hlasování o návrhu Volebního řádu AS AMU se zapracovanými změnami,
které stručně shrnul.
Senátoři hlasovali o návrhu Volebního řádu AS AMU se zapracovanými změnami takto:
přítomných:
11
hlasovalo:
11
pro:
11
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil Volební řád AS AMU (příloha č. 3).

Ad. 4. Návrh aktualizace Statutu FAMU, Jednacího řádu Umělecké rady FAMU
P. Prokop objasnil změnu v návrhu Statutu FAMU, která reflektuje rozhodnutí děkanky o zřízení nového
fakultního pracoviště: Katedry herního designu, v souvislosti se získáním akreditace příslušným
navazujícím magisterským studijním programem.
Jednací řád Umělecké rady FAMU – jedná se technickou novelu upravující možnosti distančního
zasedání.
Děkanka FAMU A. Slováková blíže popsala návrh změn Jednacího řádu UR FAMU, poděkovala
právníkovi AMU za zpracování návrhu.
Změna ve Statutu FAMU odráží změnu v organizační struktuře, kam byla začleněna nová Katedra
herního designu. AS FAMU projednal kladně návrh na zřízení nového pracoviště. AS FAMU rovněž
schválil návrh Statutu FAMU.
L. Greiner se vymezil vůči předloženému návrhu Statutu FAMU s tím, že Katedra herního designu není
dostatečně připraven, není připraven rozpočet ani pedagogické a organizační zajištění. A. Slováková
reagovala, že tento program je personálně zajištěn (smlouvy o smlouvě budoucí), proběhlo výběrové
řízení na místa pedagogů a program má svého garanta. Příprava programu byla financovaná z projektu
OP3V, ze kterého je financováno také potřebné vybavení. Akreditace byla řádně schválena v návaznosti
na to byl AS FAMU předložen návrh na zřízení pracoviště.
P. Prokop upozornil, že AS AMU nemá mandát se vyjadřovat ke zřízení nového pracoviště, ale má
mandát k posouzení nového znění předpisu FAMU. Rektor potvrdil, že o zřízení pracovišť si rozhodují
fakulty samy, muselo proběhnout projednání věcného záměru.
P. Prokop doplnil, že RVH při hodnocení žádosti řešila prostorové, personální i finanční souvislosti
uvedené v akreditačním spisu.
Rektor vyjádřil souhlasné stanovisko s oběma navrženými předpisy FAMU.
Senátoři hlasovali o návrhu Jednacího řádu Umělecké rady FAMU takto:
přítomných:
11
hlasovalo:
11
pro:
11
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil Jednací řád Umělecké rady AS FAMU (příloha č. 4).
Senátoři hlasovali o návrhu Statutu FAMU takto:
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přítomných:
11
hlasovalo:
11
pro:
8
proti:
1
AS AMU schválil Statut FAMU (příloha č. 5).

zdržel se: 2

Ad. 5. Návrh aktualizace Jednacího řádu AS HAMU, Volebního řádu AS HAMU a Jednacího řádu
Umělecké rady HAMU
Jednací řád AS HAMU – úprava možnosti distančního zasedání analogická s Jednacím řádem AS AMU.
Dále drobné legislativně technické úpravy.
Jednací řád Umělecké rady HAMU – rozsáhlá novela upravující jednací řád Umělecké rady HAMU platný
od roku 2005. Obsahově se jedná o aktualizaci předpisu, tak aby odpovídal obdobným předpisům na
D/AMU a současně upravuje i možnosti distančního zasedání.
Volební řád AS HAMU – úpravy více méně analogické s Volebním řádem AS AMU, viz předcházející bod.
Všechny předpisy byly projednány s právníkem AMU a rektor je doporučuje ke schválení.
Senátoři hlasovali o návrhu Jednacího řádu AS HAMU, Volebního řádu AS HAMU a Jednacího řádu
Umělecké rady HAMU takto:
přítomných:
11
hlasovalo:
11
pro:
11
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil Jednací řád AS HAMU (příloha č. 6), Volební řád AS HAMU (příloha č. 7) a Jednací řád
Umělecké rady HAMU (příloha č. 8).
Ad. 6 Volby do RVŠ
P. Prokop shrnul, že do Předsednictva RVŠ byla zvolena doc. Jobertová a do Sněmu RVŠ byl zvolen
proděkan D. Čeněk. FAMU doručila nominaci H. Bendové jako delegáta za FAMU do Sněmu RVŠ a
nominaci V. Cibulky jako delegáta do Studentské komory RVŠ.
Delegace H. Bendové nesplňuje požadavek uvedený ve Statutu Rady vysokých škol, který v čl. IV odst.
1. písm. b) a odst. 3 stanoví: Do Rady může být podle odst. 1. delegován pouze ten, kdo je členem
akademické obce delegující vysoké školy.
Pracovní úvazek proděkanky Bendové tuto podmínku nesplňuje, nemůže být tedy do RVŠ nominována
a děkanka FAMU A. Slováková se rozhodla delegaci H. Bendové stáhnout.
N. Zárubová informovala, že AS HAMU nominoval na svém jednání jako delegáta do Studentské komory
RVŠ M. Pěrušku.
Senátoři hlasovali o návrhu nominovat jako delegáta do Sněmu RVŠ Vojtěcha Cibulku (FAMU) a MgA.
Matouše Pěrušku. Ten, který získá menší počet preferencí bude nominován jako náhradník delegáta
do Studentské komory RVŠ:
přítomných:
13
hlasovalo:
13
V. Cibulka:
9
M. Pěruška:
2
AS AMU nominuje za AMU:
III. a) Vojtěcha Cibulku jako delegáta do Studentské komory RVŠ;
III. b) MgA. Matouše Pěrušku jako náhradníka delegáta do Studentské komory RVŠ.
Ad 8. Různé
1. Způsob volby do AS AMU – rektor se vyjádřil pro variantu hybridního typu hlasování
a elektronické: tedy elektronické hlasování prostřednictvím systému ÚPOL za současné možnosti
odvolit ve volební místnosti, kam může volič přijít. I zde probíhá volba elektronicky prostřednictvím
notebooku AMU. Volební komise může voliči poradit, jak se přihlásit, jak zvolit kandidáty, či jakým
způsobem vybrané kandidáty před odesláním hlasu ještě změnit. Volební komise je zamýšlená jako
podpora pro voliče, kteří nemají zkušenosti či mají problémy s elektronickým hlasováním na svém
zařízení.
Informovanost voličů bude zajištěna prostřednictvím samostatné stránky na webu AMU, kde budou
soustředěny veškeré informace o kandidátech a o způsobu volby. Budou zde zveřejněny také
návody k volbě a souhrn nejčastějších otázek k volbě.
Akademická obec školy bude informována rovněž prostřednictví hromadných e-mailů.
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2.
3.
4.
5.

Děkanka D. Svobodová jako předsedkyně volební komise do voleb AS AMU apeluje na fakulty
k informováni o chystaných volbách a k nominaci kandidátů do nadcházejících voleb.
P. Prokop poděkoval členům AS AMU za jejich práci v senátu.
Rektor poděkoval za spolupráci AS AMU a poděkoval svým prorektorům za odvedenou práci.
P. Prokop poděkoval rektorovi za vedení AMU po dobu dvou období.

Předseda AS AMU P. Prokop poděkoval za účast.
Termín příštího jednání AS AMU bude s předstihem upřesněn.

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