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Končím první funkční období a rozhodl jsem se ucházet se o funkci děkana na další 4 roky. Můj první volební program 
začínal kritikou, nyní začínám bilancí. Mé první volební období bylo ve znamení konsolidace fakulty, nastavování pravidel 
a překonání důsledků hospodářské krize a demografického poklesu. Těším se, že pokud budu zvolen, mé druhé funkční 
období bude radostnější, protože bude ve znamení rozvoje, budování a růstu.  
 
Co se povedlo za 4 roky    
Úspěchy fakulty vznikly zejména prací na katedrách; hlavním úkolem děkana bylo k tomu vytvářet prostor. 
Zlepšili jsme nejen naši pozici v žebříčcích, ale i naši skutečnou kvalitu. Vzrostl počet habilitací a stoupla jejich kvalita. 
Objevilo se několik nových excelentních skupin.  
Po zavedení přijímacích zkoušek sice poklesl počet studentů, ale snížila se propadovost.(39 % → 26 %). 
Výrazně se zvýšil počet samoplátců i zahraničních zaměstnanců, postupně rozšiřujeme agendy v angličtině. 
Jsme transparentní. Omládli jsme, ale vyžíváme zkušeností emeritních kolegů. Více spolupracujeme s průmyslem. 
Zřídili jsme FELCafé a další prostory pro studenty i zaměstnance a zahájili rekonstrukci dejvické budovy. 
Obnovili jsme kulturní život na FEL.  
Zavedli jsme platbu za plochy, což vedlo k uvolnění řady místností.  
Celkový příjem fakulty vzrostl o 8%. Překonali jsme hospodářskou krizi i pokles počtu studentů.  
Zdvojnásobil se příjem z doplňkové činnosti, příjem z grantů vzrostl o 33 %.   
 
Proč mne volit 
Stav fakulty je v lepší než před 4 lety. Kvalita pro mne není prázdná fráze.    
V Kolegiu rektora energicky prosazuji zájmy FEL i ČVUT. Ve Vědecké radě FEL i ČVUT prosazuji kvalitu a snažím se, 
aby ČVUT nadále sledovala cestu výzkumné univerzity. Často jsem ten, kdo říká nepříjemné pravdy, ale zároveň 
přispívám k nalézání konsensuálních řešení. Usiluji o transparentnost a otevřenou diskusi. Umím se poučit z chyb.  
Zastupuji ČVUT v předsednictvu RVŠ. Jako jediný děkan v RVŠ se aktivně podílím na přípravě novely vysokoškolského 
zákona. Udržuji kontakt s výzkumem a vnějším světem. Jsem členem panelu ERC (European Research Council) a letos 
jsem byl předsedou panelu při hodnocení litevských výzkumných institucí. 
 
Pokud budu zvolen 
Budu se výkonu funkce nadále plně věnovat. Nehodlám připustit souběhy funkcí ani u jiných. Budu nadále hájit zájmy 
FEL jako nejlepší technické fakulty v Čechách a světově významné instituce. Jsem přesvědčen, že je to i v zájmu ČVUT.  
 
Hlavní cíle:  
Kvalitní absolventi a motivovaní zaměstnanci. Příjemné studijní a pracovní prostředí, přátelská atmosféra  
Špičkové vědecké i aplikační výsledky. 
Propojování ostrovů excelence a podpora vzniku nových ostrůvků (juniorské týmy). 
Posílení strategických oborů jako je oblast elektrických strojů, energetika, světelná technika a materiálový výzkum. 
Obnova infrastruktury pro výzkum i výuku, zachování výukové kapacity pro silnější populační ročníky.  
Zvýšit povědomí naší společnosti a mezinárodní komunity o výjimečných kvalitách FEL. 
 
Nástroje:  
Dokončení nastartovaných pozitivních změn. Přechod od konsolidace k rozvoji.  
Příprava smysluplných projektů ČVUT pro OP, zejména VVV: vybudování laboratoří a podpora excelentních týmů 
Zvýšení mobility zaměstnanců i studentů zejména využitím programů Marie Curie a Erasmus+ 
Rozšíření spolupráce s průmyslem. Více naslouchat externím názorům. 
Zvýšení fakultní podpory výzkumným týmům zejména při přípravě projektů 
Zasadit se o vznik celostátního žebříčku elektrotechnických studijních programů a dostat se do jeho čela 
Nadále zlepšovat prostředí v budovách i jejich okolí 
Implementovat připravené pozitivní změny ve studijních programech. 
Pokračovat v elektronizaci procesů a zajištění efektivní IT podpory 
Udržet kulturní aktivity, rozvoj vztahů i s čerstvými absolventy prostřednictvím  spolku Elektra.  


