
                                

 

 

 

 

 

 

Děkan 

 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208         DIČ: CZ00216208 

 
Tel.: (+420) 221 619 364 
Fax: (+420) 221 619 310 
 

 
dekan@ff.cuni.cz 
http://ff.cuni.cz 
 

 

 

Praha, 30. září 2015 
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Věc: řešení odchodu proděkana pro rozvoj 
 
 
 
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
 
jak víte, ke 30.9. ukončil Ing. Jiří Gregor svoje působení na fakultě a tím také svoje členství 
v kolegiu děkana jako proděkan pro rozvoj, po devíti letech obětavé práce. Pro důvody jeho 
odchodu mám pochopení, ale zároveň mě to staví před nejednoduchý úkol vyřešit, jak oblast 
rozvoje fakulty co nejlépe zabezpečit. Jde o oblast složitou a její uspořádání vyžaduje čas a 
úsilí, ale pro fakultu je to záležitost nesmírně důležitá, a tak považuji za nutné Vás o tomto 
procesu alespoň předběžně informovat a ujistit, že se tím vedení fakulty intenzivně zabývá.  
 Základem dobrého řešení je nutnost vzít v úvahu fakt, že agenda spjatá s rozvojem 
fakulty se za poslední rok nejen poněkud proměnila povahou práce, kterou vyžaduje, ale 
také velmi citelně narostla svým objemem, a to dokonce tak, že některé její části se 
postupně přenášely jednak na proděkana pro vědu, jednak na tajemníka fakulty. Je zřejmé, 
že v jedné osobě už se rozvojová problematika nedá zvládnout, ale také je jasné, že 
související nová zátěž pro proděkana pro vědu a tajemníka je takto zcela neúnosná. Vedení 
fakulty se proto přiklání k řešení, které by stávající pozici proděkana pro rozvoj rozdělila na 
dvě – jednu se zodpovědností za projektový rozvoj a jednu se zodpovědností za rozvoj 
infrastrukturní. Na stole je zatím několik variant, jak s takto nastavenou strukturou pracovat 
v rámci vedení fakulty a jsem přesvědčena, že v průběhu podzimu se nám podaří najít 
optimální řešení.  
 Prosím tedy, aby byla tato záležitost zařazena na říjnové jednání AS FF UK jako 
informační bod. Děkuji. 

 
    S pozdravem, 
 
 
      doc. Mirjam Friedová, Ph.D. 
                       Děkanka 
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