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V o l b a  d ě k a n a  H u d e b n í  f a k u l t y  J A M U  
 

Výzva k podávání návrhů na osoby kandidátů na děkana 
 

 
Vážené členky a vážení členové akademické obce Hudební fakulty, 

 

funkční období našeho stávajícího děkana, pana prof. Jindřicha Petráše, končí 

v listopadu 2020. Akademický senát Hudební fakulty JAMU je proto povinen 

uskutečnit volbu děkana pro další čtyřleté funkční období. Průběh volby řídí volební 

komise z řad senátorů v čele s předsedou senátu.  

 

První fází volby děkana je výběr kandidátů. Kandidátem na funkci děkana se může stát 

kterákoliv fyzická osoba. Všichni členové akademické obce HF JAMU mohou v období 

14. - 23. září 2020 podávat návrhy na osoby kandidátů na děkana. Každý platný návrh 

musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného, jeho bydliště a telefonický kontakt. 

Každý navrhovatel smí navrhnout nejvýše tři osoby. Návrh se podává elektronicky z 

adresy člena akademické obce na serveru jamu.cz na adresu senathf@jamu.cz. Návrhy 

zaslané z jiných (soukromých) e-mailových adres, jsou neplatné.  

 
Příklad e-mailu s návrhem kandidátů (osoby jsou fiktivní):  

• odesílatel: 555@post.jamu.cz 
• adresát: senathf@jamu.cz 
• předmět: volba děkana 
• text e-mailu: Navrhuji následující kandidáty na děkana HF JAMU:  
• doc. Karel Šedivý, Smrková 25, Brno, tel. 775 548 591 
• Mgr. Katarína Dlhoprstá-Longsdoigts, Art.D., Rozladená 5, Lozorno, SR, tel. +421 

549 269  
 
Dne 24. září volební komise sepíše seznam navržených osob, do nějž mají členové 

akademické obce právo nahlédnout u předsedy senátu. Do 1. října volební komise ověří 

souhlas navržených osob s jejich kandidaturou; nepodaří-li se souhlas ověřit ve 
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stanovené lhůtě, platí, že navržená osoba není kandidátem. Nejpozději 2. října zveřejní 

předseda senátu ve veřejné části internetových stránek fakulty seznam kandidátů 

v abecedním pořadí.  

 

Kandidáti předloží předsedovi senátu do 14 dnů od ověření jejich souhlasu svůj 

životopis v českém jazyce s uvedením profesních zkušeností a svůj program v písemné 

formě na listině na jím určenou adresu a elektronicky na adresu senathf@jamu.cz; 

nepředloží-li kandidát svůj životopis nebo program řádně a včas, platí, že od své 

kandidatury odstoupil, a bude vyškrtnut ze seznamu kandidátů.  

 

Na veřejném zasedání senátu, jehož termín bude oznámen nejpozději deset dnů před 

konáním zasedání, představí kandidáti sebe a svůj program (nepředstaví-li kandidát 

svůj program, platí, že od své kandidatury odstoupil, a bude vyškrtnut ze seznamu 

kandidátů). Bezprostředně poté bude senát hlasovat o návrhu na děkana dle čl. 37-40 

Jednacího řádu AS HF JAMU.  

 
 
 
prof. Jan Jiraský, 
předseda Akademického senátu HF JAMU, 
předseda volební komise 


