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TISKOVÁ ZPRÁVA                                                       Ústí nad Labem 13. 6. 2018 
 
DĚKANEM PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY BUDE MICHAL VARADY 
 
Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvolila 
svého dalšího budoucího děkana pro období let 2018–2022.  
 
Zvolený kandidát na děkana PřF UJEP, současný pracovník katedry fyziky PřF 
UJEP, doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., nastoupí do svého úřadu v čele fakulty dne 
1. 11. 2018. Do této pozice ho jmenuje rektor UJEP, doc. Martin Balej. 
 
Akademický senát PřF dne 6. 6. 2018 na svém řádném zasedání potvrdil 
hlasováním do vedení přírodovědecké fakulty jediného navrženého kandidáta, který 
neměl oponenta. Ten představil svůj volební program Akademické obci PřF dne 23. 
5. 2018.  
 
„Ve svém volebním projevu jsem poděkoval stávajícímu vedení za obětavou práci 
pro fakultu v minulém období, zejména za podstatné zlepšení úrovně komunikace 
uvnitř fakulty a pečlivou a zodpovědnou přípravu výstavby Centra přírodovědných a 
technických oborů, která bude zahájena v nejbližších dnech. Ve svém funkčním 
období chci usilovat o další rozvoj naší mladé fakulty, aby byla živou, maximálně 
otevřenou, sebevědomou, dynamickou vědecko-výzkumnou a vzdělávací institucí 
se silným napojením na region, domácí vědecko-výzkumné instituce a na 
odpovídající partnerské instituce v zahraničí. Velice si vážím důvěry, která mi byla 
akademickým senátem fakulty projevena, a udělám vše pro to, abych svoje 
dlouholeté kolegy nezklamal,“ říká budoucí děkan přírodovědecké fakulty. 
 
Současnému děkanovi Přírodovědecké fakulty UJEP, doc. RNDr. Jaroslavu 
Pavlíkovi, CSc., končí druhé čtyřleté funkční období dne 31. 10. 2018. Fakultu vedl 
po osm let od 1. 11. 2010.  
 
„Funkční období Jaroslava Pavlíka je jednoznačně propojeno s přípravou Centra 
přírodovědných a technických oborů. Fakultě se ale pod jeho vedením zároveň 
podařilo stát se vedoucí fakultou na UJEP v získávání vědeckých projektů. Vytvořil 
zároveň dobrý výchozí základ pro mezifakultní spolupráci PřF s dalšími fakultami, 
jako jsou např. FŽP a FSI, jak v oblasti společné vědecké spolupráce, tak i v oblasti 
výuky. Jaroslava Pavlíka si velice vážím a děkuji mu za osobní obětavou práci pro 
univerzitu jako celek,“ říká rektor Martin Balej.  
 
„Mého budoucího nástupce považuji za charakterního kolegu, který má celoživotní 
nadhled, zkušenosti a chápe funkci děkana především jako službu fakultě. Má 
jasnou vizi o dalším směřování a rozvoji fakulty. Přeji, aby se mu vytyčené cíle a 
vize podařilo naplnit, a vytvořil tak podmínky pro další rozvoj fakulty v nových 
vnějších podmínkách,“ uvádí děkan Pavlík.  
 
Přírodovědecká fakulta UJEP byla založena v roce 2005. Děkani PřF UJEP 
z minulosti do současnosti byli: 
prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (pověřený vedením PřF 4. 11. 2005 – 31. 10. 2006) 
prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (1. 11. 2006 – 31. 10. 2010) 
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (1. 11. 2010 – dosud) 
 
Pozn. Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba 
vykonávat na téže vysoké škole nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční 
období.  
 
Příloha: Profesní životopis – doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. 
 
Fotografie k volnému využití: Zasedání AS PřF UJEP dne 6. 6. 2018, volba 
kandidáta na děkana PřF; zleva děkan Pavlík, kandidát Varady; archiv UJEP  
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