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Pro budoucí činnost proděkana pro infrastrukturu je určující kapitolu 4.5. (Zabezpečení 

činností), konkrétně Cíl 3 Dlouhodobého záměru FFUK 2016–2020 a opatření děkana č. 

12/2018. Zároveň vycházím z koncepce předchozího proděkana pro infrastrukturu, pana ing. 

Jaroslava Buchty z roku 2018.  

Vzhledem k tomu, že vstupuji do kolegia děkana již v probíhajícím funkčním období, moje 

aktivity se v příštích dvou letech budou orientovat především na zdárnou realizaci či 

dokončení široké palety stavebních a rekonstrukčních akcí, zahájených v předchozí době.  

V rozhodovacích činnostech, které se budou týkat jednotlivých základních součástí a jejich 

pracovníků, budu upřednostňovat konsensuální řešení příslušných otázek za účasti 

příslušných vedoucích zaměstnanců ve formě poradních a konzultačních komisí.   

Svou činnost hodlám vykonávat v úzké spolupráci s vedoucími pracovníky referátu investic a 

referátu provozu, jejichž stabilizované technicko-administrativní postupy hodlám 

respektovat. V tomto smyslu pozici proděkana pro infrastrukturu považuji ve vztahu 

k uvedeným referátům za důležitou především ve čtyřech směrech: (a) politickém – 

dojednávání a určování priorit infrastrukturního rozvoje fakulty v souladu s Dlouhodobým 

záměrem FFUK; (b) komunikačním dovnitř instituce – zprostředkování 

informací jednotlivým základním součástem, aby ve vztahu k akademickým pracovníkům 

byly řídící a rozvojové záměry vedení fakulty srozumitelné a transparentní; (c) 

komunikačním v rámci univerzity – dobře fungující komunikaci ve vztahu 

k administrativnímu aparátu rektorátu UK považuji za klíčový předpoklad pro získání 

investičních prostředků pro náročnější úpravy, které spadají do působnosti proděkana pro 

infrastrukturu a obou referátů; (d) komunikačním navenek – vyjednávání detailů realizace 

jednotlivých projektů s externími subjekty, které provádí příslušné rekonstrukční práce, aby 

výsledná podoba v nejvyšší možné míře vyhovovala potřebám akademické práce.  

 

PRIORITY 

- Aktuálně se realizuje stěhování některých pracovišť do budovy Na Příkopě a v druhé 

polovině měsíce února bude zahájeno stěhování ústředí Kreas do bývalé koleje 

Arnošta z Pardubic ve Voršilské ulici.  

- Projekt Opletalova: Vydáno stavební povolení a do září 2020 by měla být 

zkompletována projektová dokumentace obou budov. Vedení fakulty usiluje o 

výraznou finanční spoluúčast rektorátu UK.  

- Hlavní budova: rekonstrukce výtahu. Projektová dokumentace bude kompletována 

během roku 2020. Realizace bude financována z vlastních zdrojů.  

- Hlavní budova: rekonstrukce oken, komínů a fasád. Projektová dokumentace bude 

dokončena v červenci 2020. Bez přidělených finančních prostředků není možné akci 

realizovat. O finanční podporu požádáno MŠMT. 



- Hlavní budova: interiéry (bohemisté 4. p., hudební věda 4. p., děkanát 1. p., vstupní 

prostory a nevyhovující vrátnice): Existující projektová dokumentace bude 

aktualizována do července 2020. Pro rekonstrukci vstupních prostor a vrátnic je 

očekáváno stavební povolení nejdříve v průběhu roku 2021.  

- Hlavní budova: technologické zázemí (kompletní rekonstrukce kotelny z důvodu 

amortizace). V průběhu roku 2020 proběhne výběrové řízení na projektanta.  

- Šporkův palác: Příprava rekonstrukce z důvodu poškození střechy a havarijního stavu 

některých soch. Aktuální úsilí budeme orientovat na přípravu projektu rekonstrukce 

a hledání dalšího zdroje financování (grant na ochranu kulturního dědictví). 

- Prostorové možnosti fakulty: zpracování analýzy a projektu využití prostorových 

kapacit fakulty ve střednědobém výhledu a její předložení k diskusi akademické obci.  

- Vnitřní vybavení: Vytvoření metodiky a nastavení pravidel veřejných zakázek pro 

obstarávání nového mobiliáře a nábytku pro pracoviště fakulty.   

  


