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Vážený pane předsedo akademického senátu,

v souladu se Statutem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, čl. 19, Vás žádám 
o projednání níže uvedeného návrhu na jmenování proděkanů včetně jejich 
působností na nejbližším zasedání akademického senátu. Vzhledem k rozdělení 
funkce studijního proděkana jsem si dovolil podrobně rozepsat agendy doc. Markéty 
Martínkové a doc. Pavla Chromého.

Životopisy všech navrhovaných proděkanů přikládám v samostatném souboru.
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prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
proděkan pro biologickou sekci, Biocev, gesce Biocentrum, Vědecká rada Kampus 
(dále jen VRKA)

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 
proděkan pro studijní záležitosti 
konkretizace agendy:
- studijní plány/předměty, Karolínka, SIS, rozvrhy (Bc., NMgr., Ph.D.) -  spolupráce s 
garanty studijních programů a oborů
- kontrola studia + žádosti studentů, rozhodnutí o studiu (ISP, přerušení, ukončení), 
speciální potřeby studentů
- státní závěrečné zkoušky (Bc., NMgr., Ph.D.)
- stipendia a poplatky (Bc., NMgr., Ph.D.) -  ve spolupráci s ekonomickým oddělením
- rigorózní řízení
- nostrifikace

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
proděkan pro informační technologie, vnější a vnitřní vztahy, gesce Globcentrum,
VRKA



doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. 
proděkanka pro koncepci studia 
konkretizace agendy:
- koncepce studia - fakultní předpisy související se studijní agendou (legislativa), 
institucionální akreditace, hodnocení kvality vzdělávací činnosti + hodnocení výuky 
(studentská anketa)
- koordinace studia v rámci UK (mezifakultní studium -  např. ped.- psych, blok)
- disciplinární řízení
- přijímací řízení -  podmínky přijímacího řízení, harmonogram přijímacího řízení, 
vlastní přijímací zkouška, prominutí, přijetí ke studiu, zápisy do studia, imatrikulace
- organizace promocí (Bc., NMgr., Ph.D.)
- CŽV -  přípravné kurzy, Bakalář plus, doplňující pedagogické studium, U3V, výuka 
cizích jazyků, profesní kurzy -  rekvalifikační a specializační kurzy
- STARS včetně koncepce doktorského studia
- fakultní školy + kariérní řád učitelů (formou pravděpodobně CŽV kurzů)
- propagace studia -  ve spolupráci s OVV

prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. 
proděkan pro geologickou sekci a ÚŽP, VRKA

doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
proděkan pro chemickou sekci a ÚAMVT, VRKA

doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 
proděkan pro geografickou sekci a KTV, VRKA

prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
proděkan pro vědu, výzkum, vědecké informace a akademické kvalifikace, přenos 
poznatků a technologií, VRKA

RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
proděkan pro rozvoj fakulty (Kampus), zahraniční agendu, operační programy, 
Botanickou zahradu, Mateřskou školku Rybičku, VRKA


