
Zpráva volební komise ČMPS - volba nové rady ČMPS 2018 

 

Na jednání rady ČMPS dne 7. 6. 2018 byla schválena volební komise ve složení PhDr. Hana Chýlová, 

PhD., doc. Pavlína Janošová, PhD.  a PhDr. Veronika Polišenská, PhD. 

Dne 14. 6. 2018 se sešly PhDr. Hana Chýlová, PhD., PhDr. Veronika Polišenská, PhD.  

a PhDr. Jindřiška Kotrlová. Členky volební komise byly seznámeny s technickými principy volby a 

postupem. 

Nejprve diskutovaly anonymitu volby. Bylo rozhodnuto, že nebude párován volební kód se jménem 

řádného člena, čímž zůstane anonymita zachována. Dále bylo rozhodnuto, že pokud někdo volební 

lístek ztratí, může požádat formou čestného prohlášení o nový kód pro volbu. Žádost musí být podána 

způsobem identifikujícím řádného člena / členku. Tedy osobně nebo emailem (email bude porovnán se 

záznamy v databázi). Toto je možné učinit pouze jednou.  

 

Dne 15. 6. 2018 se sešly PhDr. Jindřiška Kotrlová a doc. Pavlína Janošová. Členka volební komise 

byla seznámena s předešlými uvedenými principy volby a postupem. Souhlasila s pravidlem zachování 

principu anonymity. 

Termín konání voleb byl stanoven od 16. června do 16. srpna, 24 hod. Do červnového čísla Zpravodaje 

byl všem řádným členům/členkám vložen lístek s unikátním kódem s instrukcí.  

Ti, kteří dostávají Zpravodaj pouze elektronicky, jej obdrželi emailem. 

 

Ke dni 18. 7. 2018 hlasovalo 81 řádných členů. Současně byl zjištěn aktuální počet řádných členů - 

580. K platnosti volby bylo třeba 291 hlasujících. Volební komise na základě tohoto údaje souhlasila 

s návrhem poslat hromadný připomínací email všem řádným členům/členkám, poděkovat za 

provedená hlasování a povzbudit k účasti na volbě, a to ve dvou termínech: 28. - 29.7. ; 4. - 5. 8. 

 

29.7. byl poslán email s využitím služby MailChimp na 505 adres. Dle reportu 206 adresátů email 

otevřelo, 61 kliklo na stránku s hlasováním. 9 adres nebylo platných.  

U 60 řádných členů emailová adresa není k dispozici, 4 již nahlásili, že volbu provedli, 2 oznámili, že 

volit nechtějí. 10 členů/členek požádalo o nový hlasovací kód, který jim byl zaslán emailem. 

K 14.8. bylo zaevidováno 153 hlasujících. Rada ČMPS byla o tomto stavu informována. Termín 

hlasování byl prodloužen do 4. 9. 2018, 24. hod. Druhá výzva byla zaslána 16. 8. na 482 adres, 1 

adresa nebyla platná. 23 členů/členek požádalo o nový hlasovací kód, byl jim zaslán emailem,  

1 členka oznámila, že volit nechce. 

 

K 5. 9. 2018 bylo zaevidováno 213 hlasujících z potřebných 291. Volební komise musela bohužel 

konstatovat, že přes veškeré úsilí nebylo dosaženo potřebného počtu hlasujících řádných členů a 

členek ČMPS, resp. nadpoloviční většiny. 

 

 

 

Volba nové rady ČMPS 2018 (2. a 3. kolo) 

 

Dle Stanov ČMPS přebírá funkci sněmu Shromáždění delegátů, tvořené vedoucími sekcí a jejich 

zástupci (čl. 14, bod 4 Stanov), pokud jsou v sekci ustanoveni. ČMPS má 20 sekcí s jedním vedoucím, 

z nichž devět má svého zástupce. 

Celkový počet hlasujících bylo 29. 

 

Dne 25. 10. 2018 hlasující obdrželi informační email o termínu a způsobu volby. Současně byly znovu 

zpřístupněny dokumenty kandidátů na webové stránce ČMPS pro volby. 



Dne 29. 10. 2018 byl všem hlasujícím odeslán email s jejich unikátním kódem pro volbu, s termínem 

ukončení a žádostí o potvrzení příjmu emailu. 

Dne 4. 11. bylo provedeno vyhodnocení hlasů. Výsledek volby: 

 

Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.   15   

Doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.    14  

PhDr. Hana Georgi, Ph.D.    13 

Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.   13  

Doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.  13  

Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.    12  

PhDr. Daniel Heller     11  

PhDr. Katarína Millová, Ph.D.    11  

PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.    10 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.____________ ___10 

 

Poslední kolo volby se konalo od 15. do 20. 11. 2018,  kdy Shromáždění delegátů volilo mezi Evou 

Jarolímovou a Daliborem Kučerou. K 21. 11. bylo zjištěno, že Dalibor Kučera obdržel více hlasů (13 

oproti 9 pro Evu Jarolímovou).  

Dne 21. 11. 2018 byla volba Rady ČMPS uzavřena. 

 

 

V Praze 29. 11. 2018 

 

PhDr. Hana Chýlová, PhD. 

doc. Pavlína Janošová, PhD.  

PhDr. Veronika Polišenská, PhD. 

Volební komise pro volbu Rady ČMPS 

   

 

 

 

 

 

 


