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Přítomni: J. Kranát (předseda), O. Fischer, E. Křížová, T. Landová, M. Vaňáč; 
  J. Šenkyřík (místopředseda), L. Diopová, A. Pokorný. 
Nepřítomni: P. Hošek, H. Bartošová, O. Horký, J. Vaňková (roz. Labusová). 
 
 
1. Vyjádření ke zrušení papírových indexů 
 
Děkan J. Roskovec požádal AS o vyjádření k chystanému opatření děkana 3/22 o evidenci 
studijních výsledků. Tato evidence bude nadále vedena pouze elektronicky v SISu, papírový 
index již nebude novým studentům vydáván. Zůstává však zachován papírový protokol o 
zkoušce. 
 J. Kranát připomněl, že díky distanční výuce a distančnímu zkoušení během epidemie 
covidu nebyly studijní výsledky často zapisovány do papírových indexů už ani nyní. Chys-
tané opatření je tak jen legislativní úpravou daného stavu. V krátké rozpravě L. Diopová a 
A. Pokorný zrušení papírových indexů uvítali.  
 Usnesení: AS projednal návrh opatření děkana 3/22 a nemá k němu připomínek. 
 
Schváleno: 8-0-0 
 
2. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS UK v učitelské komoře 
 
Zástupce ETF v AS UK P. Sláma rezignoval 7. 6. na mandát. V posledních volbách do AS 
UK nebyli bohužel zvoleni žádní náhradníci. Předsednictvo AS UK proto vyhlásilo na ETF 
doplňovací volby v učitelské komoře. Podle čl. 2 odst. 3 Volebního řádu AS UK termín vo-
leb „stanoví akademický senát fakulty tak, aby šlo nejméně o dva a nejvýše o čtyři po sobě 
následující dny, kdy se na fakultě koná výuka“.  
 Jelikož výuka na ETF začne až 3. 10., J. Kranát navrhl, aby se volby uspořádaly ve středu 
5. 10. a čtvrtek 6. 10. 2022 a to elektronickou formou. K tomu J. Kranát musí zjednat sou-
hlas hlavní volební komise. Usnesení o vyhlášení voleb se zveřejňuje bezodkladně ve veřej-
né části internetových stránek fakulty. Volitelé budou o volbách a možnostech kandidovat, 
příp. navrhovat kandidáty, opětně uvědoměni mailem po prázdninách v pondělí 5. 9. Kan-
didátní listina musí být zveřejněna nejpozději dva dny před konáním voleb, tj. v pondělí 3. 
10. 
 
Návrh schválen: 8-0-0 
 
J. Kranát navrhl, aby dílčí volební komise pro tyto doplňovací volby zasedla ve složení O. 
Fischer, L. Diopová a A. Pokorný. Všichni navržení se členstvím v komisi vyslovili souhlas. 
 
Návrh schválen: 8-0-0 
 
Zapsal: J. Kranát 
Zápis schválen: 8-0-0 
 
 


