Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy v Praze
pro rok 2012

Schválil AS UK FHS dne 22.9.2011

Aktualizace Dlouhodobého záměru UK FHS pro rok 2012 reaguje na pozměněnou
situaci vzhledem k prostorovému zabezpečení činnosti fakulty. Rozšiřuje proto pouze oddíl
nazvaný Rozvoj a infrastruktura, pro ostatní oblasti zůstává platný Dlouhodobý záměr UK
FHS na léta 2011 – 2015, schválený Akademickým senátem UK FHS dne 16.6.2011.
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Rozvoj a infrastruktura
Prostorová situace UK FHS - současný stav:
V současné době má FHS k dispozici dvě podlaží budovy B Univerzity Karlovy v
Jinonicích (U Kříže 8, Praha 5), kde je sídlo děkanátu a bakalářských studií. Kromě toho má
pronajaty prostory bývalých jeslí na Hůrce (ulice Husníkova 2075) a několik místností na
Vinohradech (Máchova 7). Jmenované prostory jsou nevyhovující jak svým typem, tak plošně
(užitná plocha na jednoho studenta je hluboko pod normou), kromě toho provoz fakulty
značně ztěžuje i vzdálenost jednotlivých budov a tím i fyzické oddělení jednotlivých
pracovišť. Situace se nyní zkomplikovala tím, že objekt Husníkova 2075 přešel do vlastnictví
Městské části Praha 13, která z důvodu zajištění dostatečné kapacity mateřských škol na svém
území odmítla žádost UK FHS o prodloužení pronájmu nebytových prostor v tomto objektu (a
to usnesením Rady MČ Praha 13 ze dne 29.8.2011). Jedná se přitom o objekt, který je sídlem
většiny magisterských kateder (5), všech doktorských studií a archivu.
Strategické záměry:
 Z výše uvedeného vyplývá nový a zásadní úkol pro rok 2012, jímž je zajištění
dostatečných prostor pro výuku magisterských a doktorských oborů v letech 2012 - 2015,
resp. do doby, kdy bude po dokončení přestavby objektu bývalé menzy Kolejí 17.
listopadu možné přesunout všechna pracoviště fakulty do nového sídla v Praze 8.
Nástroje:
-

Přesunout pracoviště magisterských a doktorských oborů z objektu v ulici Husníkova
2075 do prostor vyhovujících jak kapacitou, tak charakterem a umístěním v rámci Prahy,
aby mohla být realizována veškerá výuka bez omezení.

-

Zajistit v nových výukových prostorech i pracovnách standardní vybavení (výpočetní
techniku atd.), totéž i v případě archivu.

Investiční akce „Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 na sídlo
FHS UK“ – současný stav:
Vzhledem ke kladnému stanovisku Magistrátu hl. města Prahy již mohlo začít
projednávání Dokumentace k územnímu řízení. Aktualizovaný Investiční záměr UK FHS byl
předán MŠMT v září, s jeho registrací a následně i možností čerpání dotace se počítá do
konce r. 2011.
 Strategický záměr úspěšně tuto investiční akci realizovat, uváděný Dlouhodobým
záměrem UK FHS na léta 2011 – 2015, zůstává tedy v platnosti i nadále včetně nástrojů
k jeho dosažení.
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