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1. Situace kolem přestavby Menzy 17. listopadu je velmi kritická. I přes půjčky poskytnuté PřF 

a MFF (ve výši 70 milionů) fakulta nedisponuje dostatečnými finančními prostředky pro 

dokončení přestavby. Zbývající peníze (přibližně 85 milionů) není fakulta schopna pokrýt další 

půjčkou a je nezbytné, aby fakultě pomohla univerzita. Z jednání s rektorem vzešla potenciální 

možnost čerpat peníze, které jsou určeny pro investiční akce Kampus Albertov a ÚDAUK Motol 

(ve výši 50 milionů). Čerpání těchto finančních prostředků musí schválit Ekonomická komise 

AS UK, která zasedne v pátek. I když komise umožní využít zmíněné zdroje, fakulta jimi 

nepokryje celou potřebnou částku. Současně bude muset univerzita najít náhradní finanční 

prostředky pro krytí investiční akce Kampus Albertov a ÚDAUK Motol. 

2. Dnes se uskuteční setkání učitelské části akademické obce, na němž děkanka otevře zejména 

téma změny organizační struktury. Proděkanka pro vědu a výzkum pak představí chystaný 

systém hodnocení vědecké činnosti. V současné době neexistuje adekvátní systém 

monitoringu vědeckých výstupů. Připravovaná metodika byla diskutována s koordinátory 



 
 

 

 

programů Progres a následně na úrovni jednotlivých rad programů Progres s cílem začlenit 

všechny potřeby a jinakosti jednotlivých vědních oborů. 

3. Blíží se výročí 30 let od Sametové revoluce. V rámci oslav je na fakultě plánován celodenní 

program sestávající z několika menších akcí a jedné hlavní přednášky. Předběžný termín je 

stanoven na pondělí 11. 11., případně na pátek 15.11. V den akce bude vyhlášen děkanský den. 

4. Ve středu se uskuteční zasedání Komise pro etiku ve výzkumu, kde se bude řešit také 

ukončení pracovního poměru prof. Haškovcové, která je předsedkyní komise. Proděkanka pro 

vědu a výzkum dále upozorňuje, že členové této komise nejsou finančně ohodnoceni, a 

domnívá se, že by bylo vhodné je symbolicky ocenit formou jednorázové odměny (členové 

kolegia děkana souhlasí). Prof. Haškovcová je současně garantkou doktorského studijního 

programu Aplikovaná etika, pokud se za ni nepodaří nalézt odpovídající náhradu, bude 

vypsáno výběrové řízení na garanta tohoto oboru.  
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