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Výsledky voleb do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

pro období 2014 - 2017 

(pořadí podle počtu získaných hlasů) 

 

 
 

Ekonomická fakulta 
 
akademičtí pracovníci: 

Tomáš Volek 
Kamil Pícha  
Monika Březinová 

studenti: 
Lukáš Chládek 
Ondřej Skopec 

 
 
Filozofická fakulta 
 
akademičtí pracovníci: 

Josef Hrdlička 
Ladislav Nagy 
Markéta Maturová 

studenti: 
Marek Ollé 
Adam Veselka 
 
 

Fakulta rybářství a ochrany vod 
 
akademičtí pracovníci: 

Vladimír Žlábek 
Pavel Kozák 
Ján Regenda 

studentka: 
 Kateřina Švagrová  
 
 
Pedagogická fakulta 
 
akademičtí pracovníci: 

Vladimíra Petrášková 
Petr Pexa 
Jan Petr      

studenti: 
Matylda Šebková 
Šimon Heller 
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Přírodovědecká fakulta 
 
akademičtí pracovníci: 

Petr Šmilauer 
Iva Dostálková 
Tomáš Hauer 

studenti: 
Michaela Syrová 
Jan Havlíček 

 
 
Teologická fakulta 
 
akademičtí pracovníci: 

František Štěch 
Tomáš Veber 
Jan Samohýl 

studenti: 
Eliška Havlová 
Jan Valdejch 

 
 
Zdravotně sociální fakulta 
 
akademičtí pracovníci: 

Lukáš Martinek  
František Dolák 
Ondřej Doskočil 

studenti: 
Jaroslav Král 
Elena Nevaeva 

 
 
Zemědělská fakulta 
akademičtí pracovníci: 

Pavel Ondr 
Eva Dadáková 
Luboš Zábranský 

studenti: 
Filip Šandera 
Jana Kindlová 
  
 

Volební účast: 
 
EF – z celkového počtu 1.749 členů akademické obce volilo 244 voličů (239 platných volebních lístků) 
– volební účast 14 %; 
 
FF – z celkového počtu 905 členů akademické obce volilo 176 voličů (174 platných volebních lístků) – 
volební účast 19,2 %; 
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FROV – z celkového počtu 283 členů akademické obce volilo 63 voličů (61 platných volebních lístků) – 
volební účast 22,3 %; 
 
PF – z celkového počtu 3.476 členů akademické obce volilo 166 voličů (165 platných volebních lístků) 
– volební účast 4,8 %; 
 
PřF – z celkového počtu 1.235 členů akademické obce volilo 205 voličů (203 platných volebních lístků) 
– volební účast 16,6 %; 
 
TF – z celkového počtu 948 členů akademické obce volilo 114 voličů (112 platných volebních lístků) – 
volební účast 12 %; 
 
ZSF – z celkového počtu 2.345 členů akademické obce volilo 354 voličů (349 platných volebních 
lístků) – volební účast 15,1 %; 
 
ZF – z celkového počtu 1.596 členů akademické obce volilo 181 voličů (180 platných volebních lístků) 
– volební účast 11,3 %; 
 
Na JU z celkového počtu 12.537 členů akademické obce JU volilo 1.503 voličů (celkem 1.483 platných 
volebních lístků) – celková volební účast 12,0 %.  
  

 
 
 
Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost hlavní volební komisi, a to 
nejpozději do tří dnů ode dne zveřejnění výsledku voleb. Stížnost musí být písemná a musí v ní být 
uvedeny důvody. Hlavní volební komise posoudí platnost volby do deseti dnů ode dne, kdy 
obdržela stížnost. Rozhodnutí hlavní volební komise je konečné. Text stížnosti a rozhodnutí se 
zdůvodněním musí být zveřejněny na webových stránkách JU. 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích 23. 5. 2014 
 
 
 
 
 
prof. Ing. Jan Kouřil, CSc., v.r. 
předseda hlavní volební komise 
 

 

 

 


