V Praze dne 22. 10. 2021
Zřízení komise pro výběrové řízení
V souladu s řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy zřizuji komisi pro výběrové řízení na obsazení
místa:
Vedoucí katedry buněčné biologie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní
uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo akademického pracovníka se
zaměřením na buněčnou biologii
(pracovní pozice při nástupu: odborný asistent / profesor / docent)
na biologické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v tomto složení:
Předseda:

prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Proděkan biologické sekce

Členové:

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Katedra buněčné biologie
doc. RNDr. Petr Folk, CSc.
Katedra buněčné biologie
doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Katedra buněčné biologie
doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Katedra fyziologie
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
Katedra genetiky a mikrobiologie

Externí členové:

doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR

Termín a místo výběrového řízení sdělí všem členům komise její předseda. Všechny jmenované žádám
o účast na výběrovém řízení.

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan fakulty

V Praze dne 22. 10. 2021
Zřízení komise pro výběrové řízení
V souladu s řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy zřizuji komisi pro výběrové řízení na obsazení
místa:
Vedoucí katedry fyziologie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a
současně pro mimofakultní uchazeče i místo akademického pracovníka se zaměřením na
fyziologii
(pracovní pozice při nástupu: odborný asistent / profesor / docent)
na biologické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v tomto složení:
Předseda:

prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Proděkan biologické sekce

Členové:

doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Katedra fyziologie
prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.
Katedra fyziologie
prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Katedra zoologie
doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Katedra fyziologie
RNDr. Ruth Tachezky, Ph.D.
Katedra genetiky a mikrobiologie

Externí členové:

doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR

Termín a místo výběrového řízení sdělí všem členům komise její předseda. Všechny jmenované žádám
o účast na výběrovém řízení.

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan fakulty

