
*English version follows* 

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
Z pověření pana děkana si Vás tímto dovolujeme srdečně pozvat na informační schůzku k udělené certifikaci 
kvality personálních procesů HR Award (HRS4R, Human Resources Strategy For Researchers). Certifikaci naše fakulta 
získala v prosinci 2018, na základě analýzy, kde jste i vy přispěli svými podněty, a úspěšného akčního plánu. Na 
setkání bychom vás rádi seznámili s plánem implementace výsledné personální strategie Přírodovědecké fakulty MU 
a nejbližšími kroky. Setkání vám nabízíme jak v Kampusu, tak v areálu Kotlářská, v českém nebo anglickém jazyce.  

Rádi bychom vás požádali o potvrzení vaší účasti prostřednictvím výběru termínu na jednom z následujících 
Doodle odkazů:  

KOTLÁŘSKÁ, 21.03.2019: https://doodle.com/poll/3abiz7pcra2cfr44 
 10:00 – 11:00, jazyk: CZ, budova 01, zasedačka 2. patro 

 11:00 – 12:00, jazyk: ENG, budova 01, zasedačka 2. patro 

KAMPUS, 26.03.2019: https://doodle.com/poll/fgfx3g38gmdtssse 
 13:00 – 14:00, jazyk: CZ, pavilon A17/432 
 14:00 – 15:00, jazyk: ENG, pavilon A17/432 

Informace k nové personální strategii naleznete také na webu fakulty v sekci HR Award, část Výstupy projektu: 
http://www.sci.muni.cz/cz/HRS4R.  

Těšíme se na vás! 
***********************************************************************************************
*********************** 
ENG 
Dear colleagues,  
As you might know, the Faculty of Science has been granted the HR Excellence in Research logo (HR Award) in 
December 2018 upon submitting its gap analysis, with your valuable help and contributions, and carefully prepared 
Action plan.  
On behalf of the Faculty Dean, we want to provide you with a follow-up session where we will share the 
implementation plan of the Faculty of Science personnel strategy and the next steps that we will be undertaking. 
The info sessions will be held at both locations – Campus and Kotlarska in both Czech and English languages.  

Please confirm your attendance and choice of language at one of the following Doodle links: 

KOTLÁŘSKÁ, 21.03.2019: https://doodle.com/poll/3abiz7pcra2cfr44 
10:00 – 11:00 Language: CZ,  Bldg 01, Meeting room 2nd floor 
11:00 – 12:00 Language: ENG, Bldg 01, Meeting room 2nd floor 

CAMPUS, 26.03.2019: https://doodle.com/poll/fgfx3g38gmdtssse  
13:00 – 14:00 Language: CZ, Meeting room A17/432 
14:00 – 15:00 Language: ENG, Meeting room A17/432 

If you would like to learn more about the HR Award, you can also refer to the faculty website, HR Award section: 
http://www.sci.muni.cz/en/HRS4R 
We look forward to seeing you!  

Se srdečným pozdravem / Best regards,  
PhDr. Barbora Wahlová 

HR Manager – Senior Strategist 
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