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ČJ.  1617/2002  
 

O  REORGANIZACI  STŘEDISKA  VĚDECKÝCH  INFORMACÍ    
 

Tímto opatřením se v souladu s ustanovením části III. čl. 12 odst. 2 Statutu UK v Praze, 
Pedagogické fakulty ruší dále uvedené pracoviště fakulty a zřizují se pracoviště nová. 
 
1. Ke dni 1. října 2002 ruším pracoviště „Středisko vědeckých informací“ s cílem zkvalitnit 

výkony a služby, které toto pracoviště fakultní veřejnosti dosud poskytovalo a současně řešit 
dislokační podmínky včetně zabezpečení únikového východu z budovy do Vladislavovy ulice. 

2. Ke dni 1. října 2002 ustavuji tato nová pracoviště: 
a) Ústřední knihovnu UK, PedF v hlavní činnosti fakulty 
b) Vydavatelství UK, PedF v doplňkové činnosti fakulty.  

3. Služby fakultní veřejnosti bude nadále poskytovat prodejna knih, ta však nebude mít postavení 
pracoviště fakulty, ale bude provozována jiným subjektem na základě smlouvy o nájmu 
nebytových prostor. 

4. Pracoviště do té doby, než budou obě vedoucí místa trvale obsazena na základě výsledku 
výběrového řízení, povedou od 1. října 2002 pověřené osoby. 

5. Agenda nových pracovišť, jejich organizační struktury a personální obsazení budou stanoveny 
na základě jednání jejich vedoucích s proděkanem pro rozvoj doc.RNDr. Karlem Holadou, 
CSc., a proděkany garantujícími tato pracoviště doc.ThDr. Otakar A. Funda, Dr.,  a to do 
konce měsíce října 2002.  

6. Odpovídající dislokační opatření budou provedena po poradě proděkana pro rozvoj doc.RNDr. 
Karelem Holadou, CSc., s pověřenými vedoucími nově zřízených pracovišť a nájemcem 
prodejny knih do konce roku 2002. 

7. O zrušení pracoviště „Středisko vědeckých informací“ a zřízení nových pracovišť Ústřední 
knihovny UK, PedF  a Vydavatelství UK, PedF  rozhodl AS  UK, PedF  dne 17. 9. 2002.   

 
 
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2002.  
 
 
 
 
         Doc. PhDr. Pavel Vašák, DrSc. 
            děkan fakulty 
 
 


