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Motto: „Fakulta elektrotechnická ‐ výkladní skříň ČVUT v evropském výzkumném
a vzdělávacím prostoru“





Naváži na osvědčené koncepty, které již na fakultě existují a se kterými panuje spokojenost.
Zasadím se o větší otevření fakulty světu.
Budu iniciovat a podporovat aktivity, které povedou ke zlepšení výsledků FEL
na mezinárodním poli a to jak v oblasti pedagogické, tak i oblasti vědecké.
Maximálně usnadním podmínky pro tvůrčí práci a omezím byrokracii.
Mým velkým přáním je zavést na fakultě kulturu podnikavosti a snahy o aplikaci výsledků
vědecké a tvůrčí práce do praxe. Budu pracovat na tom, aby se tyto činnosti staly přirozenou
součástí akademické prestiže.

Pokud budu zvolen, zaměřím se na konkrétní přínosy a zlepšení v těchto oblastech:

Studenti a výuka ‐ Studium je přísné a hravé






Budu usilovat o zavedení většího podílu praktické výuky, zejména u bakalářů.
Rozvinu užší partnerství se středními školami, zaměřím se na práci se středoškolskými
talenty.
Považuji za zásadní, aby fakulta věnovala pozornost rozvoji moderních metod učení a
dokázala je promítnout do svých programů. Budu motivovat k této činnosti.
Budu podporovat studenty v jejich internacionalizaci a tvorbě mezinárodních výměnných či
studijních programů.
Pro zajištění ochrany práv studentů zřídím pozici ombudsmana.

Pracoviště a pracovníci – Odvážní budou podpořeni





Pod mým vedením bude platit, že děkanát je tu pro pracoviště, nikoli naopak. Pracovníci
a pracoviště ČVUT FEL budou mít ze strany děkanátu ten nejlepší servis.
Nastavím motivační kritéria tak, aby ten, kdo je aktivní, měl chuť svoji aktivitu násobit,
a ne ji tlumit či dokonce skrývat.
Přeji si, aby katedry byly iniciátory, koinvestory a beneficienty excelentní vědy. Nastavím
pro to vhodné prostředí.
Zvýším významným způsobem příjmy fakulty ze spolupráce s praxí, a to jak v rovině
výzkumné, tak i pedagogické. Rozvinu nové formy spolupráce s podnikovou sférou formou
WIN‐WIN strategie.

ČVUT – Táhneme za jeden provaz a naplňujeme vizi vedení





Zavedu systém fakultní správy duševního vlastnictví a podporu komercializace výsledků VaV
tak, aby vhodně navazoval na centrálně budovaný systém rektorátu.
Zasadím se o co nejrychlejší úplný přechod na elektronický oběd dokumentů. Budu
prosazovat maximální využívání celoškolsky vybudovaných systémů a zajistím odpovídající
podporu a proškolení koncových uživatelů pro snadný náběh na jejich využití.
Upevním pozici Fakulty elektrotechnické jako výkladní skříně ČVUT v evropském výzkumném
a vzdělávacím prostoru. Budu maximálně podporovat společné výzkumné a vzdělávací
projekty a zajistím, aby již před jejich započetím byla zřejmá výhodnost pro všechny
zúčastněné strany.

