
Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., haasz@fel.cvut.cz, Katedra m ení 
Narodil se v r. 1949, v r. 1972 absolvoval VUT - FEL, obor Technická kybernetika, 

1977 obhájil diserta ní práci, 1991 byl jmenován docentem a v r. 1998 profesorem 
v oboru M icí technika. V letech 1997 – 2008 byl vedoucím katedry m ení a jej jím 
op t od r. 2011. Odborný profil viz http://measure.feld.cvut.cz/people/haasz. 

Do AS VUT byl poprvé zvolen v r. 1991, v letech 1994 - 6 zastával funkci p edsedy 
AS, 1996 - 2006 (vyjma 2. poloviny r. 1998) byl p edsedou hospodá ské komise, nyní je 
jejím lenem. 25. 9. 2013 byl zvolen místop edsedou AS VUT. 

V letech 1997 - 2011 byl lenem RVŠ, 2003 - 5 jejím místop edsedou a 2005 - 11 
jejím p edsedou. V letech 2006 - 10 byl lenem Rady pro výzkum, vývoj a inovace (od 
r. 2007 jejím místop edsedou). Dále je od r. 1997 lenem akademického sn mu AV R.  

 

Vzhledem k tomu, že po dovršení 65 let v b eznu 2013 jsem rozhodnut rezignovat na funkci vedoucího 
katedry, budu mít dost asu se aktivn  v novat práci v AS VUT, a tak zúro it své zkušenosti z ízení 
výše uvedených institucí. Pokud budu zvolen, hodlám se zabývat hlavn  ekonomickou problematikou, 
oblastí VaV a kvalitou absolvent  zejména doktorského studia. P itom hodlám prosazovat: 

V oblasti ekonomické zefektivn ní a zpr hledn ní mimonormativního financování, zvýšení vlivu 
kvalitativních ukazatel  v oblasti normativního financování, efektivní erpání a využití prost edk  
OP VaVpI a prost edk  rozvojových projekt  v rámci Institucionálního (rozvojového) plánu VUT. 
V oblasti pedagogické kroky vedoucí ke zlepšení kvality absolvent  zejména doktorského studia. 
Nepsanou podmínkou úsp šné obhajoby diserta ní práce by na celém VUT m ly být kvalitní 
výsledky vlastního výzkumu publikované na mezinárodní úrovni pop . aplika ní výsledky, ale 
v rohodn  doložené uplatn ním v praxi (jak je tomu na FEL v p evážné v tšin  obor  již nyní).  
V oblasti organiza ní zlepšení informovanosti fakult o innosti R VUT a VIC. Dále stanovení 
jasných pravidel pro spolupráci sou ástí VUT, což podpo í vznik dalších mezioborových výukových 
program  i mezifakultních výzkumných tým . Toto považuji pro další rozvoj VUT za nezbytné. 
P itom fakulty musí samoz ejm  z stat základní samostatnou a svébytnou jednotkou školy. 

V Praze 14. 11. 2013   Se svou kandidaturou do AS VUT souhlasím 


