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Č. j. UKFF/275343/2019 

V Praze dne 30. 9. 2019 

 

Rozhodnutí o změně zařazení zaměstnanců v Ústavu Dálného východu FF UK a v Ústavu 

jižní a centrální Asie FF UK a přejmenování Ústavu Dálného východu FF UK a Ústavu 

jižní a centrální Asie FF UK 

 

Po konzultaci s ředitelkou Ústavu Dálného východu FF UK, prof. PhDr. Olgou Lomovou, 

CSc., a ředitelem Ústavu jižní a centrální Asie FF UK, doc. Danielem Berounským, Ph.D., jsem 

se rozhodl provést tuto organizační změnu: zaměstnanci, kteří jsou zařazeni pracovně do 

Ústavu Dálného východu FF UK a budou se od nového akademického roku 2019/2020 podílet 

na výuce specializací japanologie, koreanistika a vietnamistika studijního programu Asijská 

studia, se převádějí, resp. zařazují do Ústavu jižní a centrální Asie a s nimi i jejich celá 

dosavadní pracovní agenda.  

Konkrétně se jedná o tyto zaměstnance: Mgr. Petra Kanasugi, Ph.D., Makiko 

Kawashima, M.A., Mgr. David Labus, Ph.D., doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D., Mgr. Martin Tirala, 

Ph.D., Mgr. Michael Weber, Ph.D., Mgr. Tomáš Horák, Ph.D., Mgr. Jung Youn Woo, doc. PhDr. 

Miriam Löwensteinová, Ph.D., Mgr. Vladislava Mazaná, Mgr. Marek Zemánek, M.A., Mgr. 

Barbora Nováková, Mgr. Marta Lopatková, Ing. Binh Slavická, Ph.D. 

V návaznosti na tuto organizační změnu bude také rozdělena afiliace externích 

spolupracovníků podílejících na výuce studijních programů sinologie a asijská studia, jakož i 

dobíhajících starších studijních programů a oborů. 

Zároveň se s převodem uvedených zaměstnanců na Ústav jižní a centrální Asie FF UK 

převádí také realizace dosavadních studijních oborů japonská studia, koreanistika a etnologie 

se specializací vietnamistika, a to ve všech jejich stupních, formách a dle všech platných 

akreditací. Oznámení o této změně všem dotčeným studentům zajistí do 30. 9. 2019 vedoucí 

Studijního oddělení děkanátu FF UK a Oddělení vědy děkanátu FF UK. 

Ústav Dálného východu FF UK bude zajišťovat pouze výuku studijního programu 

sinologie, jakož i dobíhajícího studia ve starším studijním oboru sinologie, včetně jeho 

kombinované formy, a přestane být vnitřně členěn na semináře. 

Zároveň se z Ústavu Dálného východu FF UK převádí na Ústav jižní a centrální Asie 

odpovědnost za realizaci smluv č. 2016/0297 a č. 2017/0266. 

Knihovnické místo při Ústavu Dálného východu FF UK (Mgr. K. Feriančiková) zůstává 

zachováno v nezměněné podobě. S ohledem na rozsah, jazykové kompetence a zkušenost 

bude stávající knihovnice Ústavu Dálného východu FF UK i nadále pečovat nejen o sinologické, 

ale i o koreanistické, japanologické a vietnamistické fondy. 

Beze změny zůstanou také pozice a úvazky neakademických pracovníků obou ústavů. 
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Dále v souvislosti s navrhovanými změnami rozhoduji o změně názvu Ústavu Dálného 

východu FF UK na Katedru sinologie FF UK, v anglickém jazyce Department of Sinology, a o 

změně názvu Ústavu jižní a centrální Asie FF UK na Ústav asijských studií FF UK, v anglickém 

jazyce Institute of Asian Studies. 

 

Důvody, které mne k tomuto rozhodnutí vedly, jsou následující: ke dni 1. 10. 2019 FF 

UK začne realizovat výuku nově akreditovaného studijního programu asijská studia 

s různými specializacemi. Sinologie byla akreditována jako samostatný program. V rámci 

tvorby koherentnějších oborových celků, o kterou se snažila i předchozí vedení FF UK, se 

nabízí sloučení specializací nového studijního programu pod jeden organizační celek, tj. Ústav 

asijských studií FF UK.  

 

V náplni práce a v zařazení do mzdové třídy jednotlivých zaměstnanců z titulu této 

organizační změny k žádné změně nedochází, a to ani v případě zaměstnanců výše uvedených, 

ani těch, kteří na svých dosavadních pracovištích zůstávají. Stejně tak tato organizační změna 

nemá ke dni své účinnosti vliv na funkci vedoucích obou dotčených základních součástí 

fakulty, s výjimkou jejich označení. 

 

V rozpočtu na rok 2019 budou Ústavu jižní a centrální Asie FF UK, resp. Ústavu 

asijských studií FF UK, přiděleny odpovídající mzdové prostředky na převedené zaměstnance 

a naopak budou odečteny Ústavu Dálného východu FF UK, resp. Katedře sinologie FF UK. 

Ředitelka Ústavu Dálného východu FF UK, resp. Katedry sinologie FF UK, a ředitel Ústavu jižní 

a centrální Asie FF UK, resp. Ústavu asijských studií FF UK, jsou povinni se dohodnout, jaký 

majetek bude převeden v rámci majetkové evidence z Ústavu Dálného východu FF UK na 

Ústav jižní a centrální Asie FF UK, resp. z Katedry sinologie FF UK na Ústav asijských studií FF 

UK, a to za případné spolupráce příslušných administrativních pracovníků FF UK. Podle 

výsledku této dohody zpracují a na Ekonomické oddělení děkanátu FF UK doručí příslušné 

dokumenty k převodu majetku, a to nejpozději do 31. 10. 2019. 

 

Ředitelka Ústavu Dálného východu FF UK, resp. Katedry sinologie FF UK, a ředitel 

Ústavu jižní a centrální Asie FF UK, resp. Ústavu asijských studií FF UK, jsou povinni se 

dohodnout, jaké prostory určené pro výuku a kanceláře, které využívají zaměstnanci, kteří 

jsou zařazeni pracovně do Ústavu Dálného východu FF UK, resp. Katedry sinologie FF UK, a 

budou se od nového akademického roku 2019/2020 podílet na výuce specializací 

japanologie, koreanistika a vietnamistika studijního programu asijská studia, budou svěřeny 

k užívání Ústavu jižní a centrální Asie FF UK, resp. Ústavu asijských studií FF UK, a to za 

případné spolupráce příslušných administrativních pracovníků FF UK. Podle výsledku této 

dohody zpracují a postoupí je Referátu provozu Správy budov děkanátu FF UK, a to nejpozději 

do 31. 10. 2019. 
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Ředitelka Ústavu Dálného východu FF UK, resp. Katedry sinologie FF UK, a ředitel 

Ústavu jižní a centrální Asie FF UK, resp. Ústavu asijských studií FF UK, se v souvislosti 

s organizační změnou dohodli na zachování oborové knihovny Ústavu Dálného východu FF 

UK a oborové knihovny Ústavu jižní a centrální Asie FF UK. Změny v zajištění oborových 

knihoven obou ústavů proběhnou až s budoucím stěhováním obou ústavů do 

zrekonstruovaného objektu v Opletalově ulici. 

 

Tajemník fakulty zajistí prostřednictvím příslušných pracovišť fakulty provedení 

nezbytných změn souvisejících s touto organizační změnou, zejména v informačních 

systémech a v rámci internetové prezentace FF UK k datu účinnosti této organizační změny. 

V rámci internetových prezentací Ústavu Dálného východu FF UK, resp. Katedry sinologie FF 

UK, a Ústavu jižní a centrální Asie FF UK, resp. Ústavu asijských studií FF UK, provedení těchto 

změn ke stejnému datu zajistí ředitelé těchto základních součástí fakulty. 

 

S odborovou organizací VOS – Filozofická fakulta UK Praha byla tato organizační 

změna projednána v souladu s ustanovením § 287 odst. 2 písm. c) a g) zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dne 28. 8. 2019. Zápis o projednání je 

evidován ve spisové službě FF UK pod č. j. UKFF/263641/2019. 

 

Akademický senát FF UK byl o této změně informován dne 12. 9. 2019. 

 

Tato organizační změna je účinná ke dni 1. 10. 2019. 

 

 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 

děkan 

 

Na vědomí: 

 prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., ředitelka Ústavu Dálného východu FF UK 

 doc. Daniel Berounský, Ph.D., ředitel Ústavu jižní a centrální Asie FF UK 

 dotčení pracovníci a studenti FF UK, obdrží e-mailem 

 akademická obec FF UK, obdrží e-mailem 

 Mgr. Martina Lukášová, předsedkyně odborové organizace VOS – Filozofická fakulta 

UK Praha, obdrží e-mailem 

 Ing. Jan Šebek, tajemník fakulty, obdrží e-mailem 

 Vedoucí oddělení děkanátu FF UK, obdrží e-mailem 

 PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., ředitelka Knihovny FF UK, obdrží e-mailem 
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