Pozvánka na on-line setkání Akademické obce, studentů a zaměstnanců Fakulty tropického
zemědělství (FTZ) k představení kandidátů na volbu děkana FTZ
Volební komise Akademického senátu FTZ si vás dovolují pozvat na on-line setkání Akademické
obce FTZ, které proběhne ve středu 17. února 2021 od 10 hod. pomocí aplikace MS Teams (tým
Akademická obec, kanál "Akademická obec FTZ").
Níže jsou uvedeny odkazy na připojení.
Program jednání:
1. Představení kandidátů, kteří nominaci přijali (https://www.ftz.czu.cz/dl/93147?lang=cs) a jejich
CV (https://www.ftz.czu.cz/dl/93148?lang=cs)
2. Vystoupení kandidátů na funkci děkana (https://www.ftz.czu.cz/dl/93149?lang=cs)
3. Diskuse s kandidáty na děkana FTZ
Do diskuse se přihlašujte pomocí zvednuté ruky v MS Teams nebo můžete otázky pokládat v chatu v
kanálu schůzky AO v MS Teams, nejlépe až v průběhu jednání.

Odkazy na připojení na online setkání Akademické obce.

A) MS Teams - „Schůzka“
Odkaz:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a659664a072d0447ca235ac9bb080d8df%40thread.tac
v2/1613132977080?context=%7b%22Tid%22%3a%22f26a48e1-fc21-461a-b97f-ac5bd535f341%22%2c%
22Oid%22%3a%22cb6c6075-56b5-46b1-a169-8165120d7997%22%7d

Na schůzku se připojte cca v 9.50 h.
Pokud v 10 h se vám nepodaří připojit na Schůzku (odkaz výše), pak je připojeno už více jak 290 lidí a vy
se musíte připojit přes odkaz níže (STREAM). Pokud bude připojených méně jak 290, „streamování“
nebudeme spouštět.

B) MS Teams - „STREAM“ (Pozn. není možno použít chat nebo vstoupit přímo do diskuse)
Odkaz:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE3NTMzN2ItNjI5Zi00Yjc1LTkxY2UtNTBjM
mNiZmEzYmMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f26a48e1-fc21-461a-b97f-ac5bd535f34

1%22%2c%22Oid%22%3a%22cb6c6075-56b5-46b1-a169-8165120d7997%22%2c%22IsBroadcastMeeting
%22%3atrue%7d

Těšíme se na Vaší aktivní účast a věříme, že HW/SW a připojení bude fungovat bez výpadků.

S pozdravem
Radim Kotrba
Předseda volební komise AS FTZ

Invitation to the online meeting of the Academic Community, students and employees of the Faculty
of Tropical AgriSciences (FTA) to meet with candidates for Dean

The electoral committee of the FTA Academic Senate would like to invite you to the online meeting of
the FTA Academic Community, which will take place on Wednesday, February 17, 2021 from 10 am
using the MS Teams application (Academic Community team, "Akademická obec FTZ" channel).
Below you would find the connection links.
Agenda:
1. Presentation of candidates who accepted the nomination (https://www.ftz.czu.cz/dl/93150?lang=en)
and their Curiculum vitae (https://www.ftz.czu.cz/dl/93151?lang=en)
2. Speeches of candidates for the position of Dean (https://www.ftz.czu.cz/dl/93152?lang=en)
3. Discussion with candidates for the Dean of FTA

Join the discussion with „hand raised“ in MS Teams or you can ask questions in a chat in MS Teams,
preferably during the meeting.
Links to connect to the online meeting of the Academic Community.
A) MS Teams - "Regular Meeting"
Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a659664a072d0447ca235ac9bb080d8df%40thread.tac
v2/1613132977080?context=%7b%22Tid%22%3a%22f26a48e1-fc21-461a-b97f-ac5bd535f341%22%2c%
22Oid%22%3a%22cb6c6075-56b5-46b1-a169-8165120d7997%22%7d

Join the meeting at about 9.50 am.
If you are unable to join the Meeting at 10 am (link above), then more than 290 people are already
connected and you must join via the link below (STREAM). If less than 290 are connected, we will not
start "streaming".

B) MS Teams – STREAM (note-not possible to use chat or enter direct discusion)
Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE3NTMzN2ItNjI5Zi00Yjc1LTkxY2UtNTBjM
mNiZmEzYmMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f26a48e1-fc21-461a-b97f-ac5bd535f34
1%22%2c%22Oid%22%3a%22cb6c6075-56b5-46b1-a169-8165120d7997%22%2c%22IsBroadcastMeeting
%22%3atrue%7d

We are looking forward to your active participation and believe that HW/SW and connection will work
well.

Best regards
Radim Kotrba
Chairman of the FTA Academic Senate Electoral Committee

