






Fakultu dál povede děkan Kalenda 
25.1.2019    Mladá fronta DNES    str. 14   Kraj Pardubický 

    (zln)    Univerzita Pardubice     

Pardubice 
 
Akademický senát Fakulty chemickotechnologické Univerzity Pardubice zvolil tento týden 
děkanem fakulty opět profesora Petra Kalendu. Pro jeho pokračování ve funkci i v dalších čtyřech 
letech se patnáctičlenný nejvyšší samosprávný akademický orgán fakulty rozhodl jednomyslně. 
„Znovuzvolení považuji za velké ocenění práce, kterou jsem v uplynulých čtyřech letech pro naši 
fakultu odvedl. Cítím ale také odpovědnost za další rozvoj výuky i vědeckého bádání v oboru, který má 
v Pardubicích velkou tradici. Chceme být dál pro nadané studenty prestižní volbou a získávat i 
motivovat žáky pro studium chemie už od základních škol,“ uvedl děkan Petr Kalenda. Ten je 
absolventem pardubické Vysoké školy chemicko-technologické. V roce 1985 tady vystudoval obor 
Technologie výroby a zpracování polymerů. Působil v Oddělení nátěrových hmot a organických 
povlaků Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek Fakulty chemicko-technologické a od 
roku 2007 byl osm let proděkanem pro pedagogiku fakulty. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj 
 

Akademický senát zvolil děkana 
25.1.2019    Pardubický deník    str. 1   Titulní strana 

    (pro)    Univerzita Pardubice     

PARDUBICKO VČERA 
 
Pardubice – Pardubická univerzita včera oznámila, že v čele její fakulty chemickotechnologické 
zůstane i v příštích čtyřech letech současný děkan Petr Kalenda. 
„Volba byla jednomyslná. 
Všech patnáct senátorů se vyslovilo pro profesora Kalendu,“ uvedl Martin Adam, předseda 
akademického senátu. Petr Kalenda je absolventem pardubické Vysoké školy chemicko-
technologické. 
Jako vědec se zabývá zejména studiem molekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů, chemií 
filmotvorných látek, organickými povlaky a antikorozními pigmenty. 
 
Region| Východní Čechy 
 

Děkan chemiků pokračuje 
25.1.2019    Právo    str. 9   Severovýchodní Čechy 

    (ner)    Univerzita Pardubice     

Akademický senát Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice zvolil děkanem opět 
profesora Petra Kalendu. Pro jeho pokračování ve funkci se nejvyšší samosprávný akademický orgán 
fakulty rozhodl jednomyslně. 
 
Regionální mutace| Právo - severovýchodní Čechy 
 



Děkanem Fakulty chemicko-technologické byl opět zvolen Petr 
Kalenda 

28.1.2019    pardubicky.denik.cz    str. 0   Moje Pardubicko 
    Pavlína Roztočilová    Univerzita Pardubice     

Pardubice - Pardubická univerzita oznámila, že v čele její fakulty chemicko-technologické zůstane i 
v příštích čtyřech letech současný děkan Petr Kalenda 
 
"„Volba byla jednomyslná. Všech patnáct senátorů se vyslovilo pro profesora Kalendu,“ uvedl Martin 
Adam, předseda akademického senátu. 
Petr Kalenda je absolventem pardubické Vysoké školy chemicko-technologické. Jako vědec se 
zabývá zejména studiem molekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů, chemií filmotvorných 
látek, organickými povlaky a antikorozními pigmenty. 
" 
 
URL| https://pardubicky.denik.cz/zpravy_reg...-opet-zvolen-petr-kalenda-20190128.html 
 

Senát zvolil děkana 
30.1.2019    Pardubický týden    str. 5   ZPrávy z okresu 

    (pro)    Univerzita Pardubice     

Pardubice – Pardubická univerzita oznámila, že v čele její fakulty chemicko-technologické zůstane i 
v příštích čtyřech letech současný děkan Petr Kalenda. „Volba byla jednomyslná. Všech patnáct 
senátorů se vyslovilo pro profesora Kalendu,“ uvedl Martin Adam, předseda akademického senátu. 
Petr Kalenda je absolventem pardubické Vysoké školy chemicko-technologické. Jako vědec se 
zabývá zejména studiem molekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů, chemií filmotvorných 
látek, organickými povlaky a antikorozními pigmenty. 
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