
Dotaz 
 
-----Original Message----- 
From: augustinlubomir@centrum.cz [mailto:augustinlubomir@centrum.cz] 
Sent: Friday, February 07, 2014 12:47 PM 
To: PR - Public Relations 
Cc: Friedová, Mirjam 
Subject: dotaz dle 106/1999 Sb. 
 
  
Dobrý den, 
  
v příloze zasílám dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o osvobodném přístupu k informacím. 
  
Děkuji za vyřízení. 
  
S pozdravem 
  
L. Augustín 
Jabloňová 2136/11 
106 00 Praha 10 
 

Příloha dotazu 
 

Mgr. Mgr. Ing. Lubomír Augustín, nar. 26.7.1972, trvale bytem  Jabloňová 2136/11,  

106 00 Praha 10 

 

 

        V Praze dne 7. února 2014 

 

 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D. 

děkanka 

nám. Jana Palacha 2 

116 38 Praha 1 

 
 

Dobrý den, 

mailto:augustinlubomir@centrum.cz
mailto:augustinlubomir@centrum.cz


 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, si Vás dovoluji za období od 1.9.2012 do 30.8.2013 a dále od 1.9.2013 do 31.1.2014 

požádat o poskytnutí informací k osobě jménem, pan Mgr. Zdeněk Hazdra, a to: 

 

a) odkdy je jmenovaný zaměstnancem Filozofické fakulty UK v Praze; 

b) v případě, že jmenovaný byl/je zaměstnancem Filozofické fakulty UK v Praze, kdy                

a kde proběhlo výběrové řízení; žádám také o doložení kopie informace o jeho 

průběhu a výsledku; 

c) jak velký pracovní úvazek jmenovaný měl a má (1,0; 0,5; 0,25);  

d) které předměty (kurzy) jmenovaný vyučoval na Filozofické fakultě UK v Praze, 

žádám o sdělení jejich přesného názvu; 

e) kolik studentů bylo na tyto jednotlivé předměty (kurzy) zapsáno; 

f) ve kterých konkrétních dnech a hodinách byly příslušné předměty jmenovaným 

vyučovány;  

g)  počet absencí jmenovaného ve výuce a jejich důvod; 

h) do jakých konkrétních vědeckých projektů se jmenovaný v uvedeném období 

aktivně zapojil; žádám o plný název projektu včetně odkazů na webové stránky, 

pokud existují; 

i) jaké byly konkrétní výstupy jmenovaného z těchto vědeckých projektů; obdobně 

žádám o odkaz na webové stránky výstupu jmenovaného; 

j) kterých vědeckých konferencí, kdy a kde se jmenovaný aktivně účastnil (myšleno 

s konferenčním příspěvkem); 
 

Pro úplnost pouze upozorňuji na skutečnost, že s ohledem na ust. § 8b výše cit. zákona, informace 

nepodléhají ochraně osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. 

    
Znamenám si lhůtu 15 dnů od doručení této žádosti.    

 

Děkuji Vám za Váš čas a vstřícnost. 

 

 S pozdravem 

 

 

Mgr. Mgr. Ing. Lubomír Augustín 

  



Odpověď 
 

-----Original Message----- 
From: Malý, Filip  
Sent: Thursday, February 20, 2014 12:39 PM 
To: 'augustinlubomir@centrum.cz' 
Subject: RE: dotaz dle 106/1999 Sb. 
 
Dobrý den, 
v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost.  
S pozdravem, F. Malý 
 
P.S. Hyperlink v odpovědi uvádím pro snazší přechod kliknutím ještě i zde: 
http://www.isvav.cz/findResultByFilter.do;jsessionid=EFDD4BA5BA1B0E6EA8982566C5F24A86?typV
yhledavani=easy&resultLanguage=&resultDataSuplier=&resultCode=&updateForm=&submitterName
=Univerzita+Karlova+v+Praze&vyzOrg=0&vyzOrgRok=2014&authorSurname=Hazdra&resultName=&r
esultExerciseCode=U&resultYearFrom=&resultYearTo=&resultBranch=&resultAnnotation=&resultIsb
n=&formType=0;  
 
--- 
Filip MALÝ 
tajemník fakulty / faculty bursar 
Filozofická fakulta UK / Faculty of Arts, Charles University tel. +420-221.619.335 mob. +420-
734.871.971 
web: http://www.ff.cuni.cz 
Nám. J. Palacha 2, 116 38 PRAHA 1, Czech Republic 
 

Příloha odpovědi 
viz samostatný soubor 
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