Č. j: UKKTF/239043/2021-3

Zápis z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 24. 5. 2021

Hlasování VR bylo zahájeno 24. 5. 2021 a ukončeno 25. 5. 2021. Hlasovalo se odpovědí na email.

Body hlasování:

1. Souhlas s konáním vědecké rady tzv. hybridní formou
Vzhledem k tomu, že 28.5.2021 končí mimořádný stav na UK a o dalším prodloužení
mimořádného stavu se bude jednat ve Velkém senátu UK až příští týden, jsme nuceni se Vás (v
závislosti na Jednacím řádu vědecké rady KTF) dotázat, zda souhlasíte s konáním Vědecké rady
tzv. hybridní formou s pomocí dvousměrného dálkového přenosu založeného na
zvukověobrazové dvousměrné komunikaci.
(Tedy konání Vědecké rady by probíhalo stejně jako na minulém únorovém setkání s tím, že
profesorská a habilitační přednáška Vám bude zprostředkována prostředníctvím přenosu MS
Teams, kdy přednášející budou přednášet na naší fakultě za přítomnosti pana děkana, předsedy
VR, případně pana proděkana pro Vědu. Tuto variantu volíme s ohledem na situaci způsobenou
dopady pandemie Covid-19 - u mnohých nedokončené očkování dvěma dávkami, nutnost
testování při vstupu do budovy, nutné rozestupy a maximální počty osob v učebnách.)

- VR KTF UK souhlasí s konáním vědecké rady tzv. hybridní formou.
Z celkového počtu (20) se účastnilo hlasování 17 členů. Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

2. Posun začátku VR na 14:30
Vzhledem k tomu, že se v den konání VR konají také doktorandské promoce, prosíme o posun
začátku VR na 14:30. Na dané promoci musí být přítomen pan prorektor prof. J. Royt (zastupující
na promoci pana rektora), který je zároveň předsedou komise řízení ke jmenováni profesorem,
paní doc. Ottové, které bude na VR probíhat.
VR KTF UK souhlasí s posunem začátku zasedání VR ze 13:00 na 14:30.
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Z celkového počtu (20) se účastnilo hlasování 17 členů. Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

V Praze, dne 25. 5. 2021
zapsala: Magdaléna Nová, Vědecké oddělení

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
děkan
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