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I Vím, jak funguje ČVUT — byl nebo jsem tu studentem, vědeckým pracovníkem, proděkanem,
vedoucím katedry, členem mnoha komisí, garantem několika studijních programů, členem vě-
decké rady FEL, AS FEL i AS ČVUT. Spolupracuji s kolegy z FS, FIT, FBMI, FJFI a CIIRC.

I Vím, jak to funguje jinde — doktorát na EPFL (Švýcarsko); postdoc v INRIA (Francie); sabba-
tical na EPFL; spolupracuji s kolegy z řady zahraničních pracovišt’, byl jsem na kratším pobytu
nebo členem komisí na INSA Lyon, UPM Madrid, ENS Paris, MPI Dresden, U. Alicante, CU Hon-
gkong, UK, MU Brno, VUT Brno, ZČU Plzeň a dalších.

I Jsem zvyklý pracovat pro komunitu — spoluorganizoval jsem ICPC soutěž v programování,
nyní Pražský informatický seminář. Jsem členem GAČR panelu, byl jsem Associate Editor pres-
tižního časopisu IEEE Transactions on Medical Imaging, spolupředsedou konference ISBI 2016.

I Jsem členem AS ČVUT a o své činnosti pravidelně informuji. Jsem předsedou senátní Komise pro informační strategii. Snažil jsem se
o odvolání rektora Konvalinky, zvolení prof. Pěchoučka rektorem, zlepšení IT podpory na ČVUT a transparenci ve financování CIIRC.
Podporoval jsem rektora Petráčka při odvolání ředitele CIIRC a byl jsem proti transformaci tohoto ústavu na fakultu. Kritizoval
jsem vysoké odměny pror. Kohoutkové, riziko spojené s nefinancováním spolupráce s GE, a odmítání žádostí o zveřejnění informací.
V doktorském studiu jsem prosadil nepovinnost pedagogické praxe a zasazoval jsem se o snížení počtu povinných předmětů. Podařilo
se mi (spolu s dalšími) prosadit zveřejňování záznamů ze zasedání AS.

I Podporuji kvalitní výuku pro kvalitní studenty, výzkum na mezinárodní úrovni, internacionalizaci, spravedlivé rozdělování peněz
a etické principy obecně, zlepšení informatické infrastruktury a administrativních služeb.

I Končící funkční období v AS ČVUT bylo pro mne náročné. Nejsem diplomat ani politik, spoustu věcí o které jsem se snažil, se
mi prosadit nepodařilo. Bývalý rektor a bývalý ředitel CIIRC se se mnou stále ještě soudí. Přesto jsem se nechal přesvědčit, abych
kandidoval znovu. Dejte mi váš hlas, pokud souhlasíte s myšlenkami, které jsem prosazoval a budu prosazovat i nadále. Nemohu
vám slíbit, že se mi podaří situaci zlepšit, ale budu se o to snažit.

Napište mi: kybic@fel.cvut.cz Se svou kandidaturou do AS ČVUT souhlasím. V Praze, dne 2.12.2019.
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