
Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. 
Kandidát do Akademického senátu ČVUT, 57 let, katedra kybernetiky FEL ČVUT, na 
FEL od 1981 interní aspirant, 1987 CSc., 1992 doc., 1998 prof., od 1996 vedoucí 
Centra strojového vnímání, dnes jednoho z výzkumně nejvýkonnějších týmů na FEL. 
Zkoumám a učím počítačové vidění, rozpoznávání a inteligentní robotiku. 
H-index 16 (Web of Science, dle VVZS, bez autocitací). Mám tři dospělé děti, dvě 
vnoučata a radost ze života. http://cmp.felk.cvut.cz/~hlavac, hlavac@fel.cvut.cz  

Byl jsem členem AS ČVUT po dvě volební období od 2002 do 2007, kde jsem založil a 
vedl Komisi AS ČVUT pro rozvoj a vědu. Jednám přímo, otevřeně, umím naslouchat, 
mám zkušenosti a dokáži věci prosadit. Upřednostňuji shodu před střety. V nedávné 
době máme na ČVUT, z mého pohledu hlavně na FEL, konfrontace nezdravě mnoho. 

Voliči, proč usiluji, abyste mě zvolili? 

• V AS pomohu ČVUT rozmyslet strategické priority a 
soustředit se na ně. Rozvoj se má opřít o posílení 
tvůrčí práce a úsilí lépe mezinárodně uspět.  

• Oživím Komisi pro rozvoj a vědu. Budu o práci v AS 
informovat akademickou obec na webu jako dříve, 
http://web.cvut.cz/ctu/as/research/index.htm  

• Pro rozvoj ČVUT jsou podstatní talentovaní studenti a 
pracovníci. Pomohu jim vytvořit lepší prac. podmínky. 

• ČVUT je tu hlavně pro studenty. Podpořím každou 
rozumnou snahu, aby se jim na ČVUT lépe žilo. 

• Informatická podpora na ČVUT je horší než na UK 
Praha a MU Brno. Řízení i výsledky jsou v této oblasti 
potřebné rázně zlepšit. Budu to prosazovat. 

• Jsem členem Sněmu Českého institutu informatiky, 
robotiky a kybernetiky ČVUT. Považuji projekt za 
výhodný pro ČVUT i FEL. Pomohu dohodnout 
vzájemně výhodné soužití CIIRC s fakultami ČVUT. 

• Budu nadále usilovat o zbourání ošklivých budov 
uvnitř dvora areálu ČVUT na Karlově náměstí. Podařilo 
se mi to před asi sedmi lety u “truhlárny“.  

V Praze 18. 11. 2013. Se svou kandidaturou do AS ČVUT souhlasím. 
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