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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

dovolte, abych Vás oslovil v souvislosti s volbami do AS FHS UK. 

Kandiduji s přesvědčením, že fakulta by neměla být ani stavební 

firmou, ani architektonickou kanceláří, ale vzdělávací institucí, kterou 

je nutno znovuprostoupit badatelským a intelektuálním duchem. Pokud 

bych byl zvolen do AS, podílel bych se na volbě příštího 

děkana/děkanky. Sám za sebe se následujícím zavazuji k tomu, že bych 

podpořil pouze takovou osobu, která by byla ochotná naplnit následující 

body: 

 
1. Vzhledem k očekávané míře celkové inflace za letošní i příští rok 

(15,8 %, resp. 9,1 %) je třeba se zasadit o změnu splátkových 
kalendářů dluhu za budovu (celkem činí dluh 81 milionů, z toho 
49 milionů MFF a PřF (bez započtení inflační doložky) a 32 vůči 
RUK. V prosinci 2022 splatí fakulta RUK 15 mil. Kč, v prosinci 
2023 pak 10 mil. Kč a v dubnu 2024 pak 8 mil. Kč. Za stávající 
inflace nelze považovat takový kalendář za realistický. Je třeba s 
RUK vyjednat takový splátkový kalendář, který umožní alespoň 
zčásti kompenzovat zaměstnancům fakulty dopady inflace 
v jejich mzdách a zároveň takový, který nebude podvazovat 
vědecký a odborný růst fakulty. 
 

2. Ze stejného důvodu je třeba iniciovat jednání i s MFF a PřF 
o úpravě splátkového kalendáře: oběma fakultám splácíme 
celkem 7 milionů ročně (bez započtení inflační doložky). 



3. Do splacení dluhů a zvýšení platů na důstojnou úroveň je třeba 
pozastavit realizaci etapy B investičního záměru (venkovní 
úpravy): spoluúčast fakulty zde činí cca 10 milionů Kč, bez 
započítání případných víceprací.  
 

4. Navýšit zaměstnanecké bonusy – stravenky a příspěvek na 
důchodové připojištění – na úroveň obvyklou v jiných součástech 
UK (cca 100 Kč za stravenku čili příspěvek zaměstnavatele cca 
60 Kč). 
 

5. Opustit praxi zvyšování prostupnosti či propustnosti bakalářského 
studia prostřednictvím rezignace na kvalitu kontrol studia: 
důsledkem je jednak dramatický pokles kvality a dále pak citelný 
nárůst pedagogické práce, který není zaměstnancům nijak 
finančně kompenzován. Studenti by se neměli stávat prostředkem 
ekonomických snah fakulty. 
 

6. Posílit roli odborů na fakultě: zástupci odborů by se měli účastnit 
projednávání důležitých záležitostí na fakultě a mít přístup ke 
klíčovým ekonomickým informacím. 
 

7. Na fakultě by nemělo docházet ke kumulaci funkcí, zejména pak 
funkcí „výkonných“ a „legislativních“. 

 

V úctě 

 

Jan Horský 
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