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Zápis o průběhu hlasování a výsledku voleb ombudsmana FF UP 

konaných ve dnech 5. 11. – 10. 11. 2020 

 

 

Volební komise vyhotovuje tento zápis s výsledky voleb ombudsmana FF vyhlášených na základě usnesení 

Akademického senátu Filozofické fakulty č.5 z jednání dne 25. září 2020.  

 

A) Přehled volební účasti: 

 

Počet voličů celkem Počet voličů, kteří hlasovali Procentuální volební účast 

5387 703 13,05 % 

 

B) Tabulka s pořadím kandidátů na základě získaných hlasů uvedených sestupně 

 

Počet 

hlasů 
Příjmení, jméno, titul Pracoviště  

462 

Kandidát: Šotola, Jaroslav, Mgr. Ph.D.  Kat. sociologie, andragogiky a 

kult. antr. 

zvolen/a 

Zástupkyně: Antonín Malaníková Michaela, 

Mgr. et Mgr. Ph.D.  

Katedra historie 

241 

Kandidátka: Barešová, Ivona, doc. Mgr. Ph.D.  Katedra asijských studií 

náhradnice 

Zástupce: Faltýnek, Dan, doc. Mgr. PhD.  Katedra obecné lingvistiky 
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C) Usnesení volební komise  

Usnesení č. 1: Volby ombudsmana proběhly v souladu s Volebním řádem AS FF UP VP-02/2017 a vnitřní 

normou zřizující funkci ombudsmana FF UP FF-B-20/21. Volební komise neshledala důvod pro opakování 

voleb.   

D) Další usnesení volební komise  

Volební komise musí konstatovat několik problematických bodů v současném znění normy 

k ombudsmanovi FF (č. FF-B-20/21): 

- Článek 1. odst. 8. stanovuje, že ombudsman (rozumějme kandidát) musí určit svého zástupce již před 

zahájením hlasování. V krajním případě se tak může stát pár hodin předem.  Volební komise se 

zasazuje, aby byl stanoven pevný termín 2-3 dny před samotným zahájením hlasování tak, aby měl 

předseda komise dostatek času na získání potvrzení nominace od zástupce navrženého kandidátem 

a dodání materiálů CVT.  

- Ve článku 1. odst. 5. jsou vyjmenovány funkce neslučitelné s funkcí ombudsmana – rektor, 

prorektor, kancléř, kvestor, děkan, proděkan, tajemník, vedoucí katedry, senátor AS UP/AS FF UP. 

Pouze u senátorů AS UP a AS FF UP není předpoklad vzniku neslučitelnosti překážkou pro 

kandidaturu. Volební komise doporučuje AS FF UP, aby iniciovala projednání tohoto bodu 

děkanátem. Komise se domnívá, že pozice vedoucího katedry by rovněž neměla představovat 

překážku pro kandidaturu. Celkově tento odstavec normy značně kontrastuje s realitou na FF, kde 

ke dni vzniku této zprávy máme na půdě FF dva proděkany, kteří jsou zároveň vedoucí kateder.  

- Podobně jako Hlavní volební komise pro volby do AS UP v roce 2020 považujeme za vhodné, aby 

AS FF definoval oprávněné voliče z řad studentů. Volební řád i norma stanovují, že voličem je „… 

student FF UP, jehož členství v akademické obci trvá/existuje k prvnímu dni voleb." Interpreti 

normy se shodli, že se jedná o imatrikulované, tedy vlastní studenty FF. Tím jsou ale z voleb 

vyřazeni studenti s minor programem na jiných fakultách. Komise je názoru, že tito studenti by 

měli být do voleb ombudsmana zahrnuti jako právoplatní voliči.  

o Současně komise mezi oprávněné voliče zahrnula i studenty dlouhodobých zahraničních 

programů. Konkrétně se jedná o studenty programů kódů 6 a 52 dle zdroje financování 

(Erasmus Mundus – Euroculture, Glodep apod.). Komise doporučuje AS FF zahrnout 

studenty těchto programů mezi oprávněné voliče při specifikaci normy. Jedná se o studenty 

plnohodnotných programů, pouze studovaných v cizím jazyce.  

o Komise dále doporučuje, aby k definici oprávněných voličů byla připojena výkladová část 

obsahující technickou definici odpovídající formě, kterou vyžaduje CVT, pro 

vygenerování voličských seznamů. Doporučujeme tedy součinnost s CVT při tvorbě tohoto 

výkladového rámce.  
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-  Článek 2. odst. 7. stanovuje, že návrh kandidáta musí obsahovat jeho souhlas a vlastnoruční podpis. 

Ze strany děkanátu sice byla doplněna informace, že za podpis se považuje i potvrzení z univerzitní 

emailové adresy. Nicméně, komise z důvodu jednoznačnosti považuje za vhodné to do normy 

explicitně uvést.  

- Komise doporučuje změnu času ukončení voleb ze současných 24:00 (což technicky vzato 

neexistuje), které uvádí norma, na dřívější čas okolo 17. hodiny. Tak se volby budou moci 

vyhodnotit bezprostředně po skončení hlasování.  

 

Člen volební komise podpis 

doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D. 

(místopředsedkyně)  

Potvrzení dodáno emailem. 

Bc. David Broul Potvrzení dodáno emailem. 

 

V Olomouci dne 11. 10. 2020       Bc. et Bc. Václav Pokora  

          Předseda volební komise 


