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V návaznosti na práci svých předchůdců chci i já pomoci fakultě v řešení kritické situace s nedostatečným 
prostorem pro výuku, vědeckou práci a v neposlední řadě také pro integrované administrativní zázemí, 
které logicky roste s požadavky a nároky dnešní doby. Chci napomoci zajištění co možná nejhladšího 
průběhu všech fází investičních akcí, spojených nejen s postupnou rekonstrukcí hlavní budovy, ale také s 
plánovaným rozšířením prostor fakulty o budovu bývalé Koleje Arnošta z Pardubic ve Voršilské ulici a dvě 
budovy v Opletalově ulici. 

VÝCHODISKA 
‣ rozšíření administrativního zázemí v hlavní budově citlivým a konsenzuálním přemístěním 

některých kateder do nových prostor, zde se potenciálně nabízí rozšiřování užívaných prostor 
Kampusu Hybernská 

‣ Kampus Hybernská koncipovat jako druhé velké centrum fakulty kombinující administrativní zázemí 
základních součástí s výukovými prostory, především díky dochozí vzdálenosti z hlavní budovy 

‣ objekt bývalé Koleje Arnošta z Pardubic ve Voršilské ulici po rekonstrukci vyčlenit pro velké týmové 
projekty 

‣ univerzální zadání projektové dokumentace budov v Opletalově ulici umožní pojmout tento prostor 
jako možné pracoviště pro výzkum akademiků i doktorandů, fakulta zde také bude schopna 
nabídnout velkorysé prostory pro setkávání a konference 

‣ všechny nově rekonstruované prostory musí být nejen vysoce funkční z hlediska potřeb pracovníků a 
studentů fakulty, ale také by měly odrážet význam fakulty svým designem, řemeslným zpracováním, 
použitím kvalitních stavebních materiálů a moderních postupů; analogický přístup chci prosazovat 
také v případě vybavení těchto prostor nábytkem a dalším mobiliářem 

PRIORITY 
‣ zachovat dosavadní dobré fungování oddělení Správy budov s oběma referáty v mé gesci (Investiční 

a Správa budov) 
‣ důrazně se zaměřit na problematiku veřejných zakázek a výběrových řízení, kde vidím velké riziko 

pro fakultu související s enormním nárůstem agendy a velkým tlakem na zainteresované osoby 
‣ analyzovat procesy spojené s problematikou výběrových řízení a ve spolupráci s právním oddělením 

vypracovat kvalitní metodiku s vymezením rolí a uvedením příkladů 
‣ ve spolupráci s právním oddělením přezkoumat dosavadní metodiku vyhodnocování výběrových 

řízení, kdy zejména ve stavební oblasti jsou soutěže pouze na cenu velmi problematické a rizikové 
‣ s důrazem na vysokou kvalitu dohlížet na průběh realizací stavebních prací 



‣ využít všech svých odborných znalostí a zkušeností s řízením velkých staveb k dosažení hladkého 
průběhu investičních akcí 

‣ pružně reagovat na požadavky zainteresovaných stran při přípravě investičních záměrů a podkladů 
pro projektovou dokumentaci 

‣ aktivně řešit případné stížnosti pracovníků fakulty i studentů v souvislosti s průběhem stavebních 
prací


