
   
 

   
 

Ing. Jiří Gregor – PROGRAM 

proděkan pro rozvoj 

 

Oblast rozvoje se dotýká téměř všech oblastí fungování fakulty. Kromě vlastní správy a péče o objekty 

FF UK zahrnuje rekognoskaci potřeb rozvoje, hledání možností a nalézání cest k jejich realizaci, při 

současném respektu ke stavu a východiskům, v nichž se fakulta nachází - jak z hlediska vnějších 

podmínek, tak vnitřního stavu, konkrétní situace, finančních, personálních, prostorových a dalších 

možností.  

Oblast aktivity proděkana pro rozvoj musí respektovat hlavní strategické a koncepční materiály 

fakulty  i univerzity, zároveň řešit situace provozní a reagovat na ně, ve spolupráci s tajemníkem 

fakulty. 

 Hlavní body působnosti: 

 1.      Naplňování Opatření děkana č. 5/2010, kterým se stanovují působnosti a pravomoci proděkanů 

FF UK (novelizace z 31. 3. 2011, bod 5.), vycházející ze Statutu FF UK. (viz. pozn.) 

 

2.      Naplňování dlouhodobých koncepčních a strategických materiálů fakulty ve svěřených 

oblastech, jejich příprava či podíl na přípravě (DZ FF UK, ADZ FF UK ad.) 

  

3.      Oblast investic a správy majetku, prostorového zajištění fakulty a provozu (prioritní z hlediska 

podílu aktivity proděkana)  

a. Směřování k zajištění optimální prostorové kapacity pro fakultu. Klíčová oblast: 

rekonstrukce Opletalova 47 a 49 

b. Hledání dalších/nových možností v této oblasti, ať už v rámci UK, tak mimo ni.   

c. průběžné zlepšování podmínek v objektech FF 

i. pokračování v postupných (drobných) rekonstrukcích stávajících prostor v 

objektech ve správě (pracovny, učebny, knihovny, společné prostory)  

ii. průběžná péče o objekty ve správě FF UK (hl.b. - dokončení bezbarierovosti,  

rekonstrukce parteru, klimatizace, výtahy, vstup do objektu, fasáda, střecha 

a střešní krytina ad., palác Špork – rekonstrukce suterénní prostor, využití 

podstřeší, střecha ad.) 

iii. stavebně technické vybavení a zabezpečení objektů, především hl. b. 

(EZS/EPS, elektrorozvody ad.)  

 

4.      Podpora ZS v oblastech, které souvisejí s provozem a hmotným zabezpečením, včetně ZS 

umístěných v objektech ve správě RUK 

 

 5.      Oblast řízení, vnitřní organizace fakulty a provozu - průběžný dohled na činnost provozně 

správního úseku fakulty, zejména v oblasti tvorby rozpočtu fakulty a jejích ZS, podíl na případné 



   
 

   
 

restrukturalizaci oddělení děkanátu pro zlepšení funkčnosti oddělení i děkanátu jako celku.  Podíl na 

transparentnosti ekonomického fungování jednotlivých složek fakulty tak, aby z pozice vedení bylo 

možno lépe ovlivňovat její celkový chod a reagovat operativně na měnící se podmínky. Vše ve 

spolupráci s tajemníkem FF UK 

  6.      Oblast ekonomiky a finančních zdrojů – podíl na hledání vícezdrojovosti a zajišťování 

dodatečných finančních zdrojů na straně příjmů fakulty, snaha o využívání  zdrojů EU a dotačních 

titulů ze strany organizačních složek státu, podíl na hledání cest k posílení doplňkové činnosti fakulty 

 

7.      Oblast propagace fakulty - podíl na pokračování trendu, aby Filozofická fakulta navenek 

působila jako jednotné těleso a výrazná součást UK, podíl na propagaci fakulty a jednotlivých ZS 

(výstavy, prezentace, fakultní akce apod.), vizuálním stylu apod. 

 

 8.      Oblasti s fakultním, případně celouniverzitním přesahem – účast v Areálové radě Jinonice, podíl 

na tvorbě či připomínkovém procesu k univerzitním materiálům, aktivní spolupráce s RUK v 

zájmových oblastech fakulty i UK, podíl na celouniverzitních aktivitách (typu Vize UK 2030, univerzitní 

muzeum ad.), pokud bude možná.  

 

  

 

  

 

 


