
Zápis ze zasedání Senátu PF JU 20. 2. 2018

Přítomni: Bago, Buriánová, Čelikovský, Ditrich, Dvořák, Hašek, Jirman, Kříž, Matoušek, Malátová, 
Nosková, Pecka, Petrášková, Pexa, Schuster, Šimandl, Vácha, Vandělíková, Volf, Židoň

Omluveni: Poul

Hosté: Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (děkan PF JU v Českých Budějovicích), PhDr. Miroslav Procházka, 
Ph.D. (proděkan pro akreditace, další formy vzdělávání a spolupráci s praxí)

Program zasedání senátu

Program:

1) Volba kandidáta na funkci děkana PF JU na funkční období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022.

2) Různé 

První bod jednání: Hlasování o skrutátorovi a o programu zasedání

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

 Doc. Petrášková navrhla dr. Ditricha jako skrutátora tohoto zasedání.

Hlasování:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 1

Závěr: Dr. Ditrich byl zvolen skrutátorem zasedání AS PF JU konající se 20. 2. 2018.

 Hlasování o programu zasedání senátu.

Hlasování:
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr: Program zasedání byl schválen.

Druhý bod jednání: Volba kandidáta na funkci děkana PF JU na funkční období od 
1. 9. 2018 do 31. 8. 2022

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D., Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.

 Doc. Petrášková a dr. Vácha přivítali členy senátu, předseda volební komise připomenul volbu 
kandidáta na funkci děkana dle volebního řádu, dále senátory seznámil s tím, že bylo 
navrženo 5 kandidátů a čtyři s kandidaturou souhlasili. 

 Dr. Vácha poté oznámil, že do volby vstupují tři kandidáti: doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., 
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. a prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc., neboť doc. RNDr. Jan Kubeš, 
CSc. odstoupil z kandidatury.



 Předseda volební komise také připomenul průběh volby, tzn. tajné hlasování, možnosti tří kol 
volby, vítězný kandidát musí získat nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů, tj. 11; regulérní 
podmínky volby kandidáta na funkci děkana (plenta, volební schránka, propisky, platnost 
volebních lístků).

 Předseda volební komise dr. Vácha navrhl, aby senátoři přistupovali k volební urně dle 
abecedy. Doc. Petrášková dala o tomto návrhu hlasovat. 

Hlasování o pořadí:

Pro: 19

Zdržel se: 1

Proti: 0

Závěr: Návrh byl schválen.

 Paní předsedkyně také navrhla hlasování o přítomnosti členů senátu při sčítání hlasů.

Hlasování: 

Pro: 19

Zdržel se: 1

Proti: 0

Závěr: Návrh byl schválen.

 Členové volební komise (J. Matoušek, dr. Pexa, dr. Vácha) sečetli hlasy 1. kola volby kandidáta 
na funkci děkana a senátory seznámili s následujícím výsledkem:

doc. Koldová – 6 hlasů

prof. Stuchlíková – 6 hlasů

prof. Tlustý – 8 hlasů

Závěr 1. kola volby: žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů, všichni kandidáti 
postoupili do 2. kola volby.

 Členové volební komise seznámili  senátory s výsledem 2. kola volby, které proběhlo podle 
stejného klíče:



doc. Koldová – 7 hlasů

prof. Stuchlíková – 5 hlasů

prof. Tlustý – 8 hlasů

Závěr  2.  kola  volby:  žádný  z kandidátů  nezískal  nadpoloviční  většinu  hlasů,  do  3.  kola 
postoupili dva kandidáti s největším počtem hlasů.

 Výsledek 3. kola volby kandidáta na funkci děkana:

doc. Koldová – 12 hlasů

prof. Tlustý – 8 hlasů

Závěr  3.  kola volby:  vzhledem k získané nadpoloviční  většině hlasů  doc.  RNDr. Helena 
Koldová, Ph.D. byla zvolena kandidátkou na děkanku PF JU na funkční období od 1. 9. 
2018 do 31. 8. 2022.

 Dr. Vácha: v souladu s Jednacím řádem PF JU v Českých Budějovicích výsledek volby oznámí 
akademický senát PF JU bez prodlení písemnou formou zvolenému kandidátovi, stávajícímu 
děkanovi,  rektorovi  JU  a  Akademickému  senátu  JU.  Akademické  obci  PF  JU  oznámí 
akademický senát výsledek volby kandidáta na funkci děkana bez prodlení zveřejněním na 
Úřední desce PF JU a na webové stránce PF JU.

 Akademický senát Pedagogické fakulty JU navrhuje panu rektorovi jmenovat děkankou PF JU 
pro období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022 paní doc. RNDr. Helenu Koldovou, PhD.

Odchod dr. Šimandla v 15:30.

Třetí bod jednání: Různé

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

 Pan proděkan seznámil členy senátu s materiálem vztahujícím se k budoucí akreditaci, resp. 
hovořil o „Oblasti vzdělávání: Učitelství“. Následně reagoval na připomínky některých 
senátorů (doc. Petrášková, dr. Malátová, dr. Kříž, dr. Ditrich).

 Senátorky a senátoři mohou k předkládanému dokumentu vznášet připomínky do 27. 2. 2017 
na e-mail: petrasek@pf.jcu.cz

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

 Pan děkan nejprve poděkoval za volbu kandidáta na funkci děkana a poté předložil dokument 
„Dlouhodobý záměr do roku 2020“. 



Jelikož tento materiál nebyl senátorům k dispozici 7 pracovních dní před zasedáním, doc. 
Petrášková vyzvala členy senátu, zda se o tomto dokumentu bude hlasovat na zasedání:

Hlasování: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se: 5

Závěr: Hlasování o „Dlouhodobém záměru do roku 2020“ proběhne na zasedání.

Doc. Petrášková dala hlasovat o schválení dokumentu „Dlouhodobý záměr do roku 2020“.

Hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se: 5

Závěr:  „Dlouhodobý záměr do roku 2020“ byl schválen.

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. Zapsala: PhDr. Milena Nosková, Ph.D.

předsedkyně AS PF JU


