
Pokyny k volbám do Akademického senátu LF OU na 

funkční období 2019 - 2022 

 

Akademický senát LF OU má 18 senátorů (12 akademiků a 6 studentů). 

Volba do obou komor senátu probíhá v několika volebních sekcích. 

 

Jak podat návrh na kandidáta? 

Kandidáta na člena AS LF OU do příslušné sekce může navrhnout člen téže sekce. 

Formulář Návrh na kandidáta je dostupný zde: 

 akademik-návrh na kandidáta do AS 

 student-návrh na kandidáta do AS 

Návrh musí obsahovat: 

1) Jméno a příjmení kandidáta 

2) Název pracoviště kandidáta/název studijního oboru-sekce 

3) Písemný souhlas navrženého s kandidaturou 

4) Písemné prohlášení kandidáta, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, nebo že tyto pominou 

ke dni voleb 

5) E-mail kandidáta 

6) Jméno a Příjmení Navrhovatele 

7) Pracoviště/studijní program Navrhovatele 

8) Vlastnoruční podpis 

Návrhy se odevzdávají členům volební komise v zalepené obálce proti podpisu. 

Jak volit? 

Volby proběhnou ve dnech:  

9. 4. 2019 od 9:00 do 16:00 hod. ve FNO (P10) a 10. 4. 2019 od 9:00 do 16:00 hod. na LF (ZY 127) 

1) Volič musí prokázat svou totožnost průkazem studenta/zaměstnance nebo OP 

2) Každý volič smí hlasovat jen jednou 

3) Pro volby do komory akademických pracovníků jsou vyhotoveny 2 kandidátní listiny, za každou 

sekci jedna. Akademický pracovník bez ohledu na příslušnost k dané sekci má právo na kandidátní 

listině v každé sekci označit maximálně 6 kandidátů 

4) Pro volby do komory studentské jsou vyhotoveny 2 kandidátní listiny, za každou sekci jedna. 

Student bez ohledu na příslušnost k dané sekci má právo na kandidátní listině v každé sekci 

označit maximálně 3 kandidáty. 

5) Do AS LF OU budou zvoleni kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů. 

https://dokumenty.osu.cz/lf/as/as-volby-2019-kandidatka-pedagog.docx
https://dokumenty.osu.cz/lf/as/as-volby-2019-kandidatka-student.docx


Volební sekce: 

 

Senát LF OU 

Komora akademiků 

12 členů 

Komora studentská 

6 členů 

 

Volební 

sekce AS LF 

OU 

6 mandátů 

Sekce 

preklinických  

a klinických 

oborů 

6 mandátů 

Sekce 

teoretických  

a nelékařských 

oborů 

3 mandáty  

Sekce 

lékařských 

oborů 

3 mandáty 

Sekce 

nelékařských 

oborů 

Rozdělení 

sekcí 

 Ústav epidemiologie a 
ochrany veřejného zdraví 

 Ústav fyziologie 
a patofyziologie 

 Ústav klinické farmakologie 

 Ústav medicíny katastrof 

 Ústav patologie 

 Ústav zobrazovacích metod 

 Katedra dětského lékařství 
a neonatologie 

 Katedra chirurgických oborů 

 Katedra intenzivní medicíny, 
urgentní medicíny a 
forenzních oborů 

 Katedra interních oborů 

 Katedra kraniofaciálních 
oborů 

 Katedra neurologie 
a psychiatrie 

 Gynekologicko-porodnická 
klinika 

 Ústav anatomie 

 Ústav histologie  
a embryologie 

 Ústav 
ošetřovatelství a 
porodní asistence 

 Ústav rehabilitace 

 Katedra 
biomedicínských 
oborů 

 Všeobecné 
lékařství 

 General 
Medicine 

 DSP: 
Chirurgické obory 
Hygiena, 
preventivní 
lékařství a 
epidemiologie 

 Všeobecná sestra 

 Porodní asistentka 

 Fyzioterapie 

 Ergoterapie 

 Zdravotní laborant 

 Zdravotnický 
záchranář 

 Radiologický asistent 

 Nutriční terapeut 

 Ochrana veřejného 
zdraví 

 Spol. patologie a log. 
ter. riz.situací 

 NMgr. SP: 
Veřejné 
zdravotnictví, 
Ošetřovatelství  
a Specializace ve 
zdravotnictví 

 DSP: 
Ošetřovatelství, 
Veřejné 
zdravotnictví 

 


