Zápis ze zasedání komise pro rozvoj, 21. 4. 2016
Přítomni: 
Jaroslav Ježek, Karolína Musilová, Miroslav Čermák, Karel Höfer, Petr Havlíček
Nepřítomni: 
Ondřej Doskočil
Omluveni: 
Tereza Svobodová, Kamil Švec, Ema Fischerová, Markéta Havelková, Kateřina
Písačková
Hosti: 
Tomáš Karásek, Jan Šotola
Program schůze:
1. OP VVV
2. Diskuze k DZ FSV UK
3. Jiné
4. Inspekční prohlídka Jinonic
Bod č. 1 – OP VVV
Proděkan Karásek vysvětlil zapojení FSV UK do výzev OP VVV v roce 2016, představil studii
o proveditelnosti úprav jinonického areálu. Ze studie vyplynulo, že při dostavění nové budovy
(pracovní název „Budova C“) by se do jinonického areálu vešla celá FSV (po uvolnění
kapacit FHS a FF). Pro možnost ucházet se o finanční dotaci je potřeba vykazovat nějakou
činnost spojenou s projektem (například již začít stavět či projektovat). Architektonická studie
by vyšla zhruba na 3,5 milionu a mohla by sloužit i pro příští vedení FSV, které by se mohlo
ucházet o dotaci od MŠMT. V případě odstoupení od projektu je potřeba rektorovi UK
důsledně vysvětlit, proč jsme od projektu odstoupili, aby si nemyslel, že o rozšíření
nestojíme. Odchod FHS je naplánován na rok 2019.
Proděkan Karásek následně představil projekt na zastřešení atria v budově Hollar.
Bod č. 2 – Diskuze k DZ FSV UK
Komise pro rozvoj již nemá žádné další doplňující námitky vůči DZ FSV UK 2016  2020,
všechny námitky členů komise jsou již zavedeny ve sdíleném dokumentu.
Bod č. 3  Jiné
Komise projednala stížnost na funkčnost vysoušečů na ruce v jinonické budově. Podle
stížnosti jsou vysoušeče málo efektivní a zároveň chybí kvalitní papírové utěrky. Stížnost
zároveň uváděla příklad budovy Hollar, kde jsou vysoušeče na lepší úrovni. Komise shledala
stížnost jako opodstatněnou, vysoušeče jsou málo efektivní a člověka spíše ještě víc umokří.
Komise doporučuje AS FSV UK podpořit tlak na správu budov, který by měl vést k zakoupení
a instalaci nových vysoušečů a papírových utěrek ve všech sociálních zařízeních v jinonické
budově. Zároveň bychom uvítali instalaci věšáků na všechny dveře záchodových místností
(jsou pouze někde).
Proděkan Karásek informoval komisi o jednání UK ohledně balíku programů, které mohou
studenti využít při studiu. UK se k problému staví velice pozitivně, v blízké době by mělo být
vypsáno výběrové řízení o dodavateli softwaru. Balík by měl obsahovat i MS Office s licencí
až pro 5 počítačů.
Bod č. 4 – Inspekční prohlídka Jinonic

V rámci inspekční prohlídky Jinonic objevila komise hned několik zajímavostí či problémů.
V suterénu (garážích) jsou volně přístupné výtahové místnosti (nezjistili jsme, jestli je to
cíleně). V 5. a 6. patře budovy A (vyčleněno pro FHS) jsou volně přístupné seminární
místnosti a vstup na střechu (doporučili bychom zabezpečení zámkem), na které se nachází
hned několik klíčových vysílačů. Kapacita učeben FHS se zdá být nevyužitá, jelikož pouze
v jedné z několika místností probíhala výuka, která se podle rozvrhu měla konat. Komise
navštívila také místnost za současnou studentskou místností, kde jsou nyní odložené knihy
místní knihovny. Komise doporučuje uvolnit prostor pro rozšíření studentské místnosti a
knihovně poskytnou prostor, kde se v současnosti nachází tiskárna. Tiskárnu bychom
přesunuli do studentské místnosti, kde bude blíže studentům.
Komise stanovila, že další schůze proběhne v budově na Opletalově ulici, kde sídlí IES.
V rámci schůze se vydáme na inspekční prohlídku budovy.

