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Zhodnocení

• FSV patří v rámci UK společně s FHS k fakultám s nejmenší PU a 
PUČ na studenta (0,42 m2 čisté výukové plochy na studenta všech 
studií)

• přeplněné jsou všechny hlavní budovy fakulty (Opletalova ulice, 
Hollar, Jinonice)

• prostorovou tíseň umocňuje vysoká fragmentace fakulty (kromě
třech hlavních budov další akademická pracoviště fakulty v Rytířské
ulici, Karolinu, odlehlé a nevyhovující skladové prostory)

Prostorové zajištění
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Řešení a výhled

• otázku prostorové nouze a fragmentace je nutné řešit soub ěžně
• strategický zájem na rozšíření v Jinonicích (dle aktualizace IP UK z 

roku 2010 výhled 899 m2 po FHS po roce 2015)
• realizace přestavby menzy 17. listopadu – vyřeší nejen prostorové

problémy FHS, ale i FSV (realizace dle IP UK 2013-2015)
• v současné době dokončujeme studii rozšíření v areálu Jinonice 

(12/2010) jako podpory nároku FSV – včetně využití ze strany IES,  
IKSŽ a děkanátu

• rekonstrukce a využití vytipovaných prostor v CDMS Krystal pro 
umístění knihovního depozitá ře – posun, realizace ze systémové
dotace MŠMT 2011

Prostorové zajištění
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Možnost krátkodobého řešení

• RUK má problém s využitím CDMS Krystal , součásti FF se odmítají
nastěhovat, využití není definitivně vyřešené

• krátkodobé řešení prostorové nouze x rizika pro dlouhodobý rozvoj

• prohlídka prostor – první lednový týden, následně případně jednání o 
podmínkách 

• návrh vedení fakulty: 
a) využití na dobu ur čitou do 31.12.2015
b) zvýšení režie dotčených cizojazyčných studijních programů
c) rozhodnutí nejpozději do 31.3.2011

Prostorové zajištění
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Zhodnocení a řešení

• informační technika ve studentských učebnách třech hlavních budov 
je v neuspokojivém stavu, částečně na hranici životnosti
(pořizovaná od let 2004-2005)

• v roce 2010 byl na obnovu výpočetní techniky zpracován rozvojový 
program M ŠMT a dva projekty FRVŠ (jeden zpracován na IES)

• v roce 2011 by nás díky uvedeným projektům měla čekat téměř
kompletní vým ěna výpo četní techniky ve studentských učebnách, 
případná spoluúčast z rozpočtu fakulty

• neomezené přihlášení studentů ke svým účtům ve fakultních 
budovách 

Počítačové vybavení a IT
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Stav a výhled

• přes zpoždění způsobené průběhem připomínkového řízení a 
změnou redakčního systému je intranet plněn informacemi

• spuštění intranetu po úpravě šablony a jejím nakódování na RUK 
• integrace SIS, webmailu, elektronického oběhu dokumentů a modulů

(např. diskuse)
• elektronický ob ěh dokument ů – bude připraven se spuštěním 

intranetu (autentifikace, Jednotná správa uživatelů), nutnost řešení
oběhu konkrétních dokumentů

• intranet institut ů a součástí fakulty - nabídka

Intranet a elektronický oběh dokumentů
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Děkanát
• odklad provozních výdajů v odůvodněných případech 
• změny  ve výběru dodavatelů a zadávání v ětších zakázek (využití

specializovaných webových portálů, připravován přechod na systém 
elektronického zadávání veřejných zakázek)

• zpracování alternativní nabídky bankovních služeb (úročení
prostředků, poplatky)

• pokra čování v oblasti energií a hlasových služeb

Instituty
• pravděpodobný pokles prost ředků přerozdělených na instituty
• diskutovaná úprava ukazatel ů kvality v příspěvku na vzdělávání

Úsporná opatření
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Stav a řešení

• FSV má nízké náklady na hlasové služby x hlasové služby nejsou 
plnohodnotn ě využívány 

• kombinované řešení (hlasové služby, internetové tarify od operátorů, 
hlasové služby přes internet)

• FSV se brání Skype (podmíněno vysokými investicemi do aplikačního 
firewallu) x dopln ění softwarového standardu o software pro 
telefonování přes internet

• institutům a součástem bude rozeslán dopis s žádostí o informace o
a) současném využití hlasových služeb
b) preferovaném využití hlasových služeb (vč. objemů, mezinárodního 
volání)

Hlasové služby
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• nastavení pevných pravidel pro provoz intranetu a koordinace 
vytvoření pravidel pro elektronický oběh dokumentů

• řešení hlasových služeb a energií

• nastavení pevných pravidel pro případné využití CDMS Krystal
pro vzdělávací činnost

• zajištění projektů pro rozvojové investice na rok 2012 

Návrh priorit 2011


