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POZVÁNKA NA INAUGURACI NOVÉHO DĚKANA PŘÍRODOVĚDECKÉ 
FAKULTY UJEP 
 
Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se 
připravuje na slavnostní inauguraci nového děkana. Tím byl v červnu 2018 
zvolen akademickým senátem fakulty doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. 
 
Doc. Michal Varady nastoupí do svého úřadu dne 1. 11. 2018 s výhledem 
setrvání ve vedení fakulty do 31. 10. 2022. Nyní čeká nového děkana 
slavnostní uvedení do funkce.  
 
Slavnostní ceremoniál inaugurace nového děkana proběhne dne 8. 11. 2018 
od 14:00 h v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem.  
  
„Přeji svému nástupci hodně úspěchů. Naše fakulta nyní vstupuje do 
přelomového období, které bude charakterizováno především významným 
rozšířením univerzitního kampusu o moderní budovu Centra přírodovědných  
a technických oborů. Ta představuje nejvyšší investiční akci v historii ústecké 
univerzity,“ řekl bezprostředně po zvolení doc. Varadyho do funkce děkana jeho 
předchůdce doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., který vedl PřF UJEP 
předcházejících osm let.  
 
„Členové kolegia děkana PřF UJEP a celá akademická obec fakulty oceňují 
dalekosáhlé zásluhy doc. Jaroslava Pavlíka o rozvoj i renomé fakulty 
v uplynulých letech. Je pro mě čest nastupovat do vedení fakulty po tak 
významné osobnosti, což vnímám zároveň jako velký závazek,“ zdůrazňuje 
budoucí děkan doc. Varady, který bude mít Jaroslava Pavlíka v budoucnosti 
nablízku ve vedení fakulty v pozici proděkana pro vědu.   
 
Všichni novináři jsou srdečně zváni na slavnostní inauguraci nového 
děkana dne 8. 11. 2018 od 14:00 h do Císařského sálu Muzea města Ústí  
nad Labem. Bezprostředně po inauguraci jim bude vyhrazen prostor pro 
rozhovory s odstupujícím i nastupujícím děkanem . Následně jsou zváni na 
přátelské setkání s občerstvením. 
 
Svoji přítomnost, prosím, oznamte na adresu: michal.nemec@ujep.cz. 
 
Doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., je pracovníkem katedry fyziky PřF UJEP  
a jeho odborným zájmem je především výzkum procesů probíhajících na Slunci 
prostřednictvím počítačového modelování. Má za sebou mnoho zahraničních 
zkušeností, jako například vědecké stáže v Goddardově kosmickém středisku 
NASA poblíž Washingtonu DC v USA nebo v Rutherford-Appletonových 
laboratořích u Oxfordu ve Velké Británii. 
 
Kontakt: RNDr. Michal Němec, Ph.D., oddělení vnějších vztahů PřF UJEP, 
michal.nemec@ujep.cz, 601 082 197 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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