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Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze 
pro volební období od roku 2017 – do roku 2020 

 
Dílčí volební komise ve složení – Dana Mandíková, Tomáš Toufar, Josef Pešička, Jiří 
Dvořák, Marie Snětinová, Vít Boček – zjistila na svém zasedání dne 30. 11. 2016, že voleb ve 
dnech 29. – 30. 11. 2016 se z celkového počtu 416 oprávněných voličů z řad akademických 
pracovníků zúčastnilo 222, tj. 53,4 %; odevzdáno bylo 222 hlasovacích lístků, z toho 212 
platných; 
z celkového počtu 2 290 oprávněných voličů z řad studentů se zúčastnilo 288, tj. 12,6 %; 
odevzdáno bylo 288 hlasovacích lístků, z toho 287 platných. 
 
Navržení kandidáti  
 
z řad akademických pracovníků získali (v pořadí dosažených hlasů): 
 
1. Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc., 189 platných hlasů, tj. 85,1 % z počtu voličů, kteří se 
dostavili k volbám; 
2. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., 160 platných hlasů, tj. 72,1 % z počtu voličů, kteří se dostavili 
k volbám; 
 
z řad studentů získali (v pořadí dosažených hlasů): 
 
1. Mgr. Jan Musílek, 179 platných hlasů, tj. 62,2 % z počtu voličů, kteří se dostavili 
k volbám; 
2. Mgr. Peter Korcsok, 151 platných hlasů, tj. 52,4 % z počtu voličů, kteří se dostavili 
k volbám; 
3. Mgr. Tomáš Masařík, 108 platných hlasů, tj. 37,5 % z počtu voličů, kteří se dostavili 
k volbám; 
4. Zuzana Drázdová, 94 platných hlasů, tj. 32,6 % z počtu voličů, kteří se dostavili 
k volbám; 
 
Relativní četnosti jsou určovány z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám. 
 
Dílčí volební komise dle záznamů zjistila, že žádný akademický pracovník, ani žádný student 
nevolil na dvou místech, tj. že každý volil nejvýše jednou. 
 
Dílčí volební komise neobdržela k 17 hodině dne 30. 11. 2016 žádné námitky k průběhu 
a výsledku voleb. 
 
 



Na základě výše uvedených údajů dílčí volební komise konstatuje, že volby proběhly 
v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Univerzity Karlovy         
a členy AS UK byli pro volební období od roku 2017 – do roku 2020 zvoleni: 
 
z řad akademických pracovníků:  
1. Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. 
2. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. 
 
z řad studentů: 
1. Mgr. Jan Musílek 
2. Mgr. Peter Korcsok 

  
Náhradníci: 
z řad akademických pracovníků – nejsou 
z řad studentů (podle čl. 9 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS UK):  
1. Mgr. Tomáš Masařík 
2. Zuzana Drázdová 
 
Oba náhradníci obdrželi více než 10 % hlasů zúčastněných voličů. 
 
V Praze dne 30. 11. 2016 
 
 
RNDr. Dana Mandíková, CSc., předsedkyně dílčí volební komise 
 
Bc. Tomáš Toufar, místopředseda dílčí volební komise 
 
Doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. 
 
RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D. 
 
RNDr. Marie Snětinová, Ph.D. 
 
Vít Boček 
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