
„Za lepší pracovní prostředí“ 
 

Pro FF UK mám tu čest pracovat již druhé desetiletí. Když jsem se v roce 2020 stal členem předchozího kolegia, vstu-
poval jsem do něj s pocitem, že díky té dlouhé době jsem výtečně obeznámen s prostředím, v němž společně pracujeme. 
Tato sebejistota vzala během pár dní za své. Nebylo to proto, že bych získal náhle tolik nových informací, o nichž jsem 
dříve neměl tušení. Spíše se náhle mé dosavadní vědění o tom, jak to na fakultě chodí, ocitlo v novém světle a já začal 
být nucen nahlížet vše v nových souvislostech. Pracuji na jednom z menších ústavů fakulty a z tohoto místa jsem po-
chopitelně vždy nahlížel všechny problémy, kterým jsme společně čelili v předchozích letech. Najednou se mi odhalily 
mnohé souvislosti a vazby uvnitř tohoto podivuhodného organismu, kterým fakulta nepochybně je, jež jsem do té 
chvíle z naší malé kanceláře v Celetné 20 nebyl schopen vůbec dohlížet. Daleko lépe jsem si uvědomil, jak významně 
jsme na sobě navzájem závislí, ať již jde o velké či malé základní součásti, oddělení děkanátu, anebo o studenty, akade-
mické pracovníky a pracovníky neakademické.  

Udržování rovnováhy a sjednávání harmonie mezi těmito mnohdy divergentními dílčími zájmy považuji na poli agendy in-
frastruktury za svůj klíčový úkol. Když jsem v roce 2020 vystoupil před Akademickým senátem, abych získal jeho důvěru 
pro výkon funkce proděkana pro infrastrukturu, řekl jsem, že chci být „slabým proděkanem“. Mínil jsem tím příslib, že ne-
hodlám prosazovat silová řešení jen proto, že funkce mi jejich realizaci potenciálně umožňuje. Chtěl jsem tím říct, že zákla-
dem mé politiky bude hledání konsenzu a kompromisu. A této zásady se hodlám přidržovat i nadále.  

Měl jsem možnost podílet se přípravě Strategického záměru Filozofické fakulty UK na období 2021–2025. Některé z jeho 
priorit jsou v této chvíli již splněny. V souladu s ním považuji za potřebné se v nadcházejícím funkčním období soustředit 
především na následující cíle. 

 

nové prostory 

 
Za nejdůležitější úkol tohoto funkčního období považuji vyřešení dlouhodobých prostorových problémů FF UK pro-
střednictvím následujících dílčích opatření:  

 Komplexní stavební rekonstrukce v objektech Opletalova  

 Příprava prostorové reorganizace pracovišť pro situaci po dokončení této rekonstrukce 

 Přispět v rámci možností své agendy k efektivnějšímu využití prostor při rozvrhování kurzů a usnadnit spolupráci 
s dalšími fakultami při realizaci společných studijních programů tam, kde naráží na rozdílné organizační zvyklosti 

 Koncepce budoucích rozvojových investičních projektů a jejich příprava za účelem získání dalších prostor  

 Průběžné zkvalitňování podmínek naší práce v prostorech stávajících v míře, v jaké provozní prostředky fakulty 
umožní  

infrastruktura 
programové teze 
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vyšší bezpečnost 

 
V souvislosti s bezpečnostními riziky, jimž soudobé společnosti čelí, je nutné přemýšlet v dlouhé časové perspektivě a 
proměnit stavební objekty FF UK tak, abychom jim v budoucnu dokázali úspěšně čelit. Za tím účelem se hodlám sou-
středit na následující úkoly: 

 Zpracování projektu stavebních úprav hlavní budovy na základě Studie bezpečnosti připravené v minulém funkč-
ním období 

 Aktualizovat priority bezpečnosti a rozvržení jejich realizace v dlouhém časovém období 

 Propojit realizaci těchto priorit s modernizací prostor v přízemí hlavní budovy (recepce, dočasná spisovna, atd.) 

 

modernizace prostředí 

 
Sídlíme v relativně starých objektech, a proto je nutné průběžně pracovat na jejich revitalizaci a modernizaci, nakolik to 
finanční možnosti fakultě umožňují. Z tohoto hlediska se hodlám soustředit především na následující úkoly: 

 Komplexní rekonstrukce kotelny 

 Pokračování v revitalizaci jednotlivých učeben a kanceláří 

 Modernizace dvou výtahů na hlavní budově 

 Odstranění havarijního stavu komínů 

 Revitalizace požárních rozvodů vody 

 Rekonstrukce šatny v Knihovně Jana Palacha 

 Osvětlení chodeb v hlavní budově 

 


