
Odpov�di na ot�zky zaslan� volebn� komis� AS FEL �VUT dne 14.3.2013:     V�clav K�emen  

1. Jak� je V�! n�zor na hodnocen� v�dy a v�zkumu na FEL? Co si mysl�te nap��klad o 

kategorii )funk�n� vzorek(, )(pseudo-)presti$n� konference(, )�l�nek v mezin�rodn�m 

�asopise proslul�m zejm�na na Litom��icku"? Jak byste postupovali u zcela jasn�ch 

p��pad# podvodu s body ve VVVS? 

Částečně zodpovídám v odpovědi na otázku č. 14, mám pocit, že je tato 

otázka z velké míry duplicitou.  

Předně málokdo na FEL dělá vědu a svou povahou je FEL spíše spojená s 

výzkumem. Hodnocení a body ve VVVS jsou do velké míry přejatým 

systémem ze státní sféry, které ale mohou diskriminovat určité skupinky 

výzkumníků – např. není možno vykázat publikace na mezioborových velmi 

prestižních konferencích, kde se přijetí příspěvků pohybuje pod 30% 

odeslaných příspěvků. Tyto konference často nemají klasický sborník a 

abstrakta přijatých příspěvků vychází ve vysoce impaktovaných časopisech 

buď jako příloha nebo samostatné číslo časopisu. Vyšší hodnocení výsledků 

výzkumu má pak podle zavedeného systému publikace na daleko méně 

prestižní konferenci, na kterou se přijímá třeba i 80 % odeslaných příspěvků.  

Stručně shrnuto, otázka hodnocení VV činnosti předpokládá širokou a 

otevřenou diskusi a to nejenom na fakultní úrovni, ale i na celonárodní úrovni. 

Jako senátor se vynasnažím zastupovat a předkládat spravedlivé a 

mezioborově srovnatelné hodnocení VV činnosti. 

2. Co by m�l, podle V�s, um�t absolvent bakal��sk�ho oboru na FEL (bez ohledu na 

specializaci oboru)? 

Op�t velmi sporn� ot�zka centralizace studia na st�tn� �rovni a rozd�len� 
studia na bakal��sk� a magistersk� studijn� programy, kde Ing. navazuje na 

Bc. Logicky by absolvent Bc. oboru m�l b�t sm��ov�n k�praktick�mu vyu$it� 
znalost� sv�ho oboru s�vy!!�m stupn�m odbornosti ne$ kter� mohl z�skat na 

st�edn� !kole. Snadn� je toto rozd�len� nap��klad u obor# ve zdravotnictv�, kde 

nap�. rehabilita�n� pracovn�ci, kte�� budou v�r�mci sv� praxe prov�d�t rutinn� 
pr�ci, cvi�en� a mas�$e jen st�$� pot�ebuj� k�t�to �innosti stupe� magistersk� 
a posta�� jim rozvinout st�edn� vzd�l�n� do �rovn� Bc. V�t�to �rovni se nau�� 
sv� praktick� specializace. Na �rovni FEL bych mohl do t�to skupiny za�adit 

nap��klad programov�n� a �adu �innost� v�IT zam��en�ch na praktick� vyu$it� 
dosa$en�ch znalost� bez ambic� ��zen� t�m# a v�voje. St�$� pak absolventi Bc. 

studia vyu$ij� v�uku p�edm�t# z�teorie pole, matematiky a fyziky v�takov�m 

rozsahu, jak�m je zavedena pro na!e obory tak, $e se po��t� s�navazuj�c�m 

magistersk�m studiem, kde u$ tyto znalosti mohou b�t nepostradateln�. 

Op�t stru�n� shrnuto. Konstrukce tohoto typu studia na v�t!in� �esk�ch !kol 

je takov�m ko�kopsem ��ste�n� vych�zej�c�m z�minul�ch dob a ��ste�n� 

p�ejat�m a se sv�tem harmonizovan�m vysoko!kolsk�m syst�mem. 

Doporu�oval bych striktn� odd�lit Bc. stupe� od Ing. stupn�. Ale op�t lze !��eji 



diskutovat. Je nesnadn� toto odpov�d�t v�jedn� krati�k� odpov�di na danou 

ot�zku. 

3. Je spr�vn�, aby byli p�ij�m�ni do doktorsk�ho studia studenti "bez pen�z" - tzn. pouze 

na st�tn� stipendium (< 10tis. korun m�s��n�)? Pokud ne, co s t�m?  

Ano. Pokud to sami studenti akceptuj� a s�t�mto do studia vstupuj�. 

4. Jak� je V�! n�zor na �IIRK a zejm�na, zda m� b�t sou��st �VUT / sou��st FEL / 

nem� b�t v#bec ...? 

Ano m� b�t �stavem a spolupracovat se v!emi fakultami �VUT dohodami tak, 

aby se vyu$ilo maxim�ln� dostupn�ch lidsk�ch zdroj# a kapacit �VUT a FEL. Je 

to v�born� mo$nost jak vyu$�t nyn� dostupn�ch finan�n�ch fond# a vybudovat 

!pi�kov� v�deck� pracovi!t�. Odva$uji se soudit, $e takov� mo$nost se ji$ v 

dohledn� dob� nebude opakovat a jej� vyu$it�, tak jak jej p�edkl�daj� navrhovatel� 

je prosp�!n� pro universitu i fakultu, ale i pro celou republiku.  

5. M�l by podle V�s b�t prof.  ebek �lenem V�deck� rady FEL?  

Ano, pokud on s�m chce b�t �lenem VR FEL. Pana prof.  ebka pova$uji za 

jednoho z�p�edn�ch odborn�k# p#sob�c�ch na fakult� s�jist� prokazateln�mi 

zku!enostmi, kter�mi by mohl p�isp�t k���zen� FEL. 

6. Jak� je V�! n�zor na SGS? Co byste navrhovali zlep!it? 

M�m dojem, $e SGS v�sou�asn� dob� umo$�uje student#m voln� sout�$it o 

finan�n� zdroje na podporu jejich v�vojov� a v�zkumn� �innosti jak 

v�magistersk�m, tak doktorsk�m studiu. Nezaznamenal jsem $�dn� n�vrhy ze 

strany student# nebo st�$nosti, kter� by m� motivovali n�co ve funguj�c�m 

syst�mu m�nit. Samoz�ejm� o nav�!en� cel�ho fondu lze v$dy jednat, je v!ak 

sou��st� rozhodov�n� o rozpo�tu. Sen�t se v$dy vyjad�uje k�rozpo�tu na dan� 
rok. Bylo-li by pro mne cokoliv z�rozpo�tu FEL nesrovnalost�, vyjad�oval bych 

se k�tomu na p��padn�ch jedn�n�ch sen�tu. 

7. Je podle V�s mo$n� pou$�t anonymn� anketu hodnocen� v�uky jako mnohdy jedin� 

krit�rium po trest�n�/odm��ov�n� pedagog#? Jak by podle V�s vypadala ide�ln� 
anketa? 

Anketa ve sv� podstat� nem#$e slou$it jako podklad k hodnocen� pedagog#. 

M#$e pouze nab�dnout n�zory student# na v�uku a pedagoga a d�t tak velmi 

u$ite�nou zp�tnou vazbu, kter� m#$e pomoci zlep!it p��stup pedagoga ke 

student#m, ale tak� zefektivnit a zatraktivnit v�uku upraven�m n�pln� cvi�en� a 

p�edn�!ek p�i zachov�n� osnovy p�edm�tu. Hodnocen� pedagog# by m�l m�t na 

starosti jejich vedouc�, kter� zhodnot� pedagoga z�v�cero �hl# pohledu a 

samoz�ejm� ��ste�n� m#$e p�ihl�dnout i ke studentsk�m hodnocen�m. 



Anketa, tak jak je v�sou�asn� dob� nastavena, pln� vyhovuje z�m�ru, se kter�m 

byla vytvo�ena. 

8. Jak� konkr�tn� kroky byste navrhli, aby se zlep!ila prezentace FELu, tak abychom 

p�il�kali dostatek kvalitn�ch student#? Jak byste l�kali cizince ke studiu v �R? 

Tady si mysl�m, $e m�me opravdu co doh�n�t. Obecn� i prezentace 

pracovn�k# a jejich v�zkum# by si zaslou$ila zlep!en�. Stejn� jako pozitivn� 
prezentace �sp�!n�ch projekt# a b�val�ch student# (absolvent#) a jejich 

za�len�n� a hl�!en� se k�FEL. Marketingov� aktivity veden� odborn�ky n�m 

zkr�tka st�le chyb�.  
Negativn�m p��kladem vyu$it� �sp�!n�ho studenta a jeho pr�ce v�r�mci studia 

budi$ pr�v� prob�haj�c� �e!en� )spin-off( firmy a praxe pana Reh�ka a 

nepr#hledn� vlivy skupiny pana Reh�ka a pana P�chou�ka a veden� FEL a 

z�toho plynouc� n�sledn� plus/minus pro jm�no na!� fakulty. Takov�to spory 

zjevn� neprosp�vaj� utv��en� dobr�ho dojmu o FEL. 

9. Kdyby se opakovala historie a Vy byste st�li p�ed volbou d�kana z tria Ripka /  im�k 

/ Spaanenburg. Kdo by dostal V�! hlas? 

Toto je velmi zav�d�j�c� ot�zka. Historie se nikdy nem#$e opakovat a proto v���m, 

$e se v budoucnu objev� jin� vhodn�j!� kandid�t. 

10. Jak vid�te FEL v roce 2020? 

Jako školu mnohem lépe propojenou s průmyslovou praxí. Školu efektivněji 

komunikující se studenty i odbornou a širokou veřejností. Školu uplatňující své 

lidské i finanční zdroje pro výchovu lidí (bakalářů, inženýrů i doktorů), kteří 
dále ve svém životě budou rozvíjet obchod, průmysl, vědu a vzdělání naší 

země a společnosti a přispějí tak ke spokojenosti, rozvoji a štěstí nás všech. 

11. V Kari�rn�m ��du se �asto sklo�uje spojen� "pobyt v zahrani��". Jak by podle V�s 

takov� zahrani�n� pobyt m�l vypadat v p��pad� akademik# a v p��pad� doktorand#? 

Je nap��klad Erasmus dobrou volbou pro doktorandy? 

Up��mn� �e�eno. V#bec se mi nel�b� zav�d�n� kari�rn�ho ��du ve form� v�jak� 

se p�edkl�d�. Je to dle m�ho n�zoru dal!� byrokratick� na��zen�, kter� nijak 

neprosp�je fakult� ke zlep!en� �rovn� jak v�deckov�zkumn�, tak v�uky. Dle 

m�ho n�zoru p�inese kari�rn� ��d jen dal!� byrokratick� vypl�ov�n� modr�ch 

ok�nek a umo$n� snadn�j!� mimikry lidem, kte�� je u$ dnes vyu$�vaj� nap��klad 

ve form� vykazov�n� publikac� (viz p��slu!n� m� odpov�di na ot�zky 

k�hodnocen� VV). Mysl�m, $e je v�c� odbornosti a zp#sobilosti vedouc�ch 

pracovn�k# a jejich pod��zen�ch, aby si v odborn� diskusi budovali sv#j r#st a 

p�isp�li tak k v�voji fakulty. Vycestov�n� na zahrani�n� pracovi!t� m#$e b�t 
jedn�m ze stavebn�ch kamen#. Ale na�izov�n� tohoto kari�rn�m ��dem bez 



znalosti osobn� zku!enosti pracovn�ka mi p�ipad� adekv�tn� na �rovni 

provoz#, kde pracuj� nevzd�lan� zam�stnanci, nikoliv v na!em 

vysoko!kolsk�m syst�mu. 

12. Co ��k�te opakovan� !patn�mu um�st�n� �VUT v mezin�rodn�ch $eb���c�ch ' 
odpov�� pros�m zam��te na FEL? ��m se FEL nejv�ce li!� od fakult v civilizovan�ch 

zem�ch a o jakou hlavn� zm�nu byste v sen�tu usilovali, aby se jim FEL co nejd��ve 

alespo� trochu p�ibl�$ila? 

��k�m, $e um�st�n� odpov�d� kvalit� !koly a p�edev!�m jej�ho financov�n�. 
Podle !anghajsk�ho hodnocen� m#$e jen t�$ko na!e alma mater sout�$it 
s�universitami, jak�mi jsou nap��klad Oxford nebo Cambridge. Nav�c zam��it 
tuto odpov�� pouze na FEL je velmi obt�$n�, proto$e hodnocen� bylo 

prov�d�no souhrnem za cel� �VUT. Obecn� si mysl�m, $e i na !kol�ch, kter� 

se um�stili na ni$!�ch m�stech $eb���ku m#$ete naj�t ve sv�m oboru a 

v�mez�ch mo$nost� �R excelentn� pracovi!t�. Takto mohu s�klidem 

konstatovat, $e n�kter� pracovi!t� na FEL jsou srovnateln� v mezin�rodn�m 

m���tku s daleko l�pe um�st�n�mi pracovi!ti, ne$ se v�$eb���ku um�stilo cel� 

�VUT. U t�chto pracovi!" bychom se m�li u�it a vyu$�t zdroj#, kter� m�me 

dostupn� a tak��kaj�c u nosu. Student#m doporu�uji vyb�rat nejen podle 

hodnocen� !koly, ale tak� podle hodnocen� pracovi!" v�oboru, kter� cht�j� 
absolvovat.  

V neposledn� �ad� by byl efektivn� funguj�c� �stav �IIRK katapultem, kter� by 

n�s vymr!til mezi evropsk� !pi�kov� pracovi!t� ' mysl�m t�m cel� �VUT a to 

p�ece stoj� za zv�$en�, $e ?!  

13. Na jak� zahrani�n� !kole jste pracovali/studovali a jak dlouho? Pro� ne? P��padn�: 

Co v�m to p�ineslo? 

Studoval jsem 4 roky v soukrom� !kole struktur�ln� integrace na fakult� ERA v 

Mnichov�. Co mi to p�ineslo se d� jen t�$ko vm�stnat do jedn� odpov�di. Ale 

mimo jin� mi to p�ineslo sv�tov� b�$n� nedostupn� a v �ech�ch v#bec 

nedostupn� vzd�l�n� a mnoho zku!enost� z�organizovan� studia na soukrom� 

!kole.  

14. Co si mysl�te o plagi�torstv�, cita�n�ch bratrstvech, mno$en� vlastn�ch v�sledk# 

kop�rov�n�m, generov�n� pseudo-v�sledk# jen kv#li pen�z#m z RIV� a podobn�ch 

tric�ch obecn� a zejm�na, pokud se jich dopou!t� sen�tor? 

Mysl�m si, $e je to jen logick� vy�st�n� zaveden�ho hodnocen� v�deckov�zkumn� 

�innosti. Zv��ata v p��rod� b�$n� vyu$�vaj� mo$nost�, kter� jim jejich prost�ed� 
sk�t�. Pro� bychom se tedy nem�li domn�vat, $e vynal�zav� �lov�k a nav�c 

vzd�lan� a velmi inteligentn� si nenajde zp#sob jak se prosadit, nav�c kdy$ je to 

na od n�j po$adov�no (viz. m� odpov�� na kari�rn� ��d). Vezm�me si n�zornou 



uk�zku na p��kladu n�kter�ch v�chodn�ch v�deckov�zkumn�ch a publika�n�ch 

skupin, kter� si mno$� citace, publikuj� ve vlastn�ch �asopisech. T�m samoz�ejm� 

nesouhlas�m s podobn�mi praktikami a r�d bych se v#�i nim na tomto m�st� 

vymezil. Sen�tor by se samoz�ejm� t�chto publika�n�ch praktik v#bec nem�l 

z��ast�ovat. 

15. M� se FEL zam��it na kvalitu nebo na kvantitu (ve v�uce, ve v�zkumu, ...) a co byste 

pro to ud�lali? 

Jednozna�n� na kvalitu. Je to jedin� mo$nost, jak zlep!it jm�no fakulty a zv�!it 
uplatn�n� na!ich student# v�n�sledn� po-studijn� praxi. Neustupoval bych z 

po$adavk# na znalosti student# ve v!ech p�edm�tech od po��tku studia a  

striktn� bych rozd�lil po$adavky v�z�kladn�ch teoretick�ch p�edm�tech mezi 

bakal��sk�m studiem a magistersk�m studiem a to tak, aby Bc. studium bylo 

zam��en� v�ce do praxe (viz. m� odpov�di v�!e) a ubylo tak zbyte�n�ch 

teoretick�ch znalost�. V���m, $e absolvov�n� n�ro�n�ho studia bude pro studenty 

motivac� k�dosa$en� neskromn�ch v�domost� na presti$n� !kole. 

16. Jak hodnot�te �rove� znalost� angli�tiny u absolvent# FEL? Vzhledem k tomu, $e 

absolvov�n� zkou!ky A2 nevypov�d� nic o tom, zda dan� student je schopen pochopit 

text (alespo� podle m�ch zku!enost�), nato$pak stvo�it anglickou v�tu, nebylo by 

mo$n� zav�st n�jak� nez�visl� test organizovan�/placen� !kolou, nap�. TOEFL? 

Pro�? M�me snad kop�rovat kari�rn� ��d AV �R? Nen� snad jednodu!!� a z 

hlediska v�uky student# efektivn�j!� a tak� m�n� n�kladn� korigovat v�uku 

povinn�ch jazykov�ch p�edm�t# tak, aby studenty vedly k dosa$en� 
po$adovan�ch znalost� jazyk# a motivovali je ve studiu jazyk#?! Zkou!ka z A2 by 

tedy v�p��pad�  na!ich po$adavk# m�la odpov�dat n�jak� �rovni (nap��klad 

TOEFL), kterou si odborn� jako !kola stanov�me. P�ece !kola plat� nemal� pen�ze 

za v�uku jazyk# a je jen na n�s, jak si ji nastav�me, na� je!t� platit za dal!� test 

pokud jej �rovn� n�ro�nosti m#$eme za�adit do n�pln� vlastn�ho studia ?! 

17. Na kterou problematiku, kterou sen�t fakulty obvykle �e!�, byste se cht�l/a zam��it? 

Jak tak �tu a postupn� zodpov�d�m tyto ot�zky, tak bych se asi nejv�ce zam��il  
na sn�$en� byrokracie a nesmysln�ch postup#, kter� jen p�id�l�vaj� pr�ci a 

v�sledek je jen s�mal�m nebo $�dn�ch praktick�m efektem. A da�ov� poplatn�k to 

pak v!e plat�...  

18. V jak�ch sen�tn�ch komis�ch byste cht�l/a pracovat? 

M� preference jsou v�po�ad�: komise pro rozvoj FEL, pedagogick�, v�da a 

v�zkum a ekonomick�. 



19. Jak vn�m�te rozd�l mezi pojmy ,,v�da`` a ,,v�zkum``? V�te, jak� je rozd�l mezi 

z�kladn�m (batadelsk�m) v�zkumem, v�zkumem aplikovan�m, v�vojem, aplikac�? 

To je op�t ot�zka na nekr�tk� filozofick� debaty. P�edn� v�da nen� v�zkum, co$ 
je mnohdy �asto i odborn�ky zam��ov�no a m#$eme to vid�t v�nastaven�m 

hodnocen� VV, kter� je aplikov�no na!�m st�tem a kde se hru!ky m�s� s�jablky, 

vznik� nesourod� sm�s, ve kter� se jen t�$ko orientovat (snad jen kozel m#$e b�t 
zahradn�kem) a u$ v#bec spravedliv� hodnotit a odm��ovat. Slovo v�da 

charakterizuje �innost, je$ nemus� b�t ve sv�m z�kladu ihned u$ite�n� a p�in�!et 

)v�(sledky. Naproti od  )v�(zkumu se z�v�znamu slova �ekaj� )v�(sledky, kter� 

m#$eme )vy(produkovat. Z�kladn� v�zkum, kter� je zde asi na mysli m� 

zastupovat term�n v�da, co$ samo o sob� nen� ekvivalent a vede k�zav�d�n� 
hodnocen�, kter� m#$e b�t  vhodn� u )v�(zkumn�ku, kte�� n�co )vy(zkoumaj�, ale 

t�$ko je pou$�vat nap��� v�deck�mi obory u v�dc#, kte�� b�daj� bez pot�eby 

n�sledn� aplikace. Nutno podotknouti, $e toto b�d�n� n�m na prvn� pohled 

nemus� p�ipadat u$ite�n�. V�zkum aplikovan�, je cokoliv "vy(zkouman�, to co se 

d� aplikovat, �ili vyu$�t v brzk� �i vzd�len�j!� budoucnosti. V�voj je proces, p�i 
kter�m se vyv�j� "cosi" a aplikac� je cokoli co je aplikov�no nebo jeho$ smyslem je 

aplikace �ili pou$it�. Ale mysl�m, $e vhodn�j!� pro mil�ho �ten��e bude vyhledat si 

tyto pojmy v�encyklopedii neb se nepova$uji za chod�c� encyklopedie. D�le 

navazuji odpov�d� na n�sleduj�c� ot�zku �. 20.  

20. Probl�m: da�ov� poplatn�k prost�ednictv�m st�tu plat� v�deck� a v�zkumn� aktivity. 

Kdy$ to d�l�, pot�ebuje metriku a mechanismy, jak ty pen�ze co nejl�pe rozd�lit, 

proto$e s�m nepozn�, co je v t�to oblasti dobr� a co ne. Je sou�asn� zp#sob 

rozd�lov�n� financ� od st�tu ,,na v�du resp. v�zkum`` vy�e!en optim�ln�? Pokud ne, 

jak by se to dalo d�lat jinak? 

Ka$d� hospod�rn� hospod�� si um� promyslet na co chce v�novat sv� 

prost�edky a zhodnotit je jako investice s�kr�tk�m �i dlouhodob�m n�vratem. 

Chce-li tyto v�novat na v�du a v�zkum, mus� si b�t v�dom, $e to m� v�dan�m 

odv�tv� smysl a nerozum�-li dan�mu odv�tv� (v�d� a v�zkumu), mus� si um�t 

opat�it vhodn� a d#v�ryhodn� r�dce (poradce), kte�� mu p�inesou informace 

na jejich$ podklad� je schopen se rozhodovat. Ob�v�m se, $e jsme si zvolili 

nehospod�rn� hospod��e (na!i vl�dnouc� garnituru), kte�� si neum� naj�t 
vhodn� poradce a nato$pak se hospod�rn� rozhodnout na z�klad� jejich a 

jin�ch informac�. Jedn�m z�negativn�ch p��klad# m#$e b�t ned�vno prosazen� 

energetick� strategie do j�dra. Mysl�m t�m jednak v�sledek, ale advak i 

proces, kter� byl p�i volb� a rozhodov�n� pou$it. Dal!�m z�negativn�ch p��pad# 

a zd�nliv� t�m�� protikladem k�j�dru m#$e b�t schv�len� sol�rn�ch elektr�ren, 

kter� n�s v!echny bude je!t� dlouho st�t mnoho finan�n�ch zdroj# nervy 

mnoh�ch ob�an# nepo��taje (a� se oba p��klady net�kaj� VV, demonstruj� 
proces rozhodov�n� na!ich hospod��#).  



M�m zato, $e tento hospod�� se chov� pon�kud nestandardn� i co se t��e 

hodnocen� v�dy a v�zkumu. Neexistuje jednotn� strategie a financov�n� v�dy 

je m�ch�no s�financov�n�m v�zkumu a aplika�n�ho v�zkumu, kter� by mohl b�t 
financov�n z�jin�ch ne$ jen st�tn�ch zdroj# da�ov�ho poplatn�ka.  

Mo$n� �e!en� asi op�t nen� mo$n� zm�nit v�r�mci jedn� odpov�di, pokus�m se 

tedy alespo� nast�nit jednu z�mnoha mo$nost�: Dok�$i si p�edstavit, $e 

norm�ln� (mysl�m b�$n�) univerzitn� v�zkum by mohl b�t financovateln� 
pr#myslem. Pr#mysl by si tak u vysok�ch !kol objedn�val v�zkum, jen$ m#$e 

vyu$�t pro v�voj technologi� a pro rozvoj pr#myslu. Z�rove� by tak do!lo 

k�propojen� vysok�ho !kolstv� s�prax� a absolventi by m�ly mnohem v�t!� 
!anci na uplatn�n� v�praxi. St�t by pak mohl podporovat v�du daleko v�ce ze 

sv�ch zdroj#. V�du, kter� nem� okam$it� ��inek a kter� p�isp�v� k�roz!i�ov�n� 
lidsk�ch znalost� a v�domost� v�!ir!�m �asov�m horizontu. 

21. Sledujete v�voj kolem novely z�kona o vysok�ch !kol�ch? Jak� k tomu m�te n�zor? 

Ano sleduji. Mysl�m, $e je ministrem �lov�k, kter� kone�n� umo$�uje !irokou 

ve�ejnou i odbornou diskusi. Te� je pr�ce na n�s v!ech. A to vid�m jako velmi 

pozitivn�.  

22. Jak� nejv�t!� probl�my ve v�uce vn�m�te a jak�m zp#sobem by se podle V�s m�ly 

�e!it? 

Nejv�t!�m probl�mem dle m� je nedostatek zdroj#: financ� a lid�, odborn�k#, 

kte�� se mohou v�uce v�novat tak, aby byla odborn� a na v�!i, p�esto v!ak 

praktick� a z�bavn�, tak aby studenty zaj�mala a rozv�jela. Mo$nou p���innou 

m#$e b�t t�mto zp#sobem zap���in�n� n�zk� motivace student# ke studiu. 

Prvn� zm�n�n� nedostatek zdroj# je dle m�ho n�zoru i p���inou neslavn�ho 

um�st�n� �VUT na !anghajsk�m $eb���ku. 

23. Jak budete v�p��pad� sv�ho zvolen� komunikovat s�akademickou obc�? Budete 

nap��klad o d�n� v�sen�tu informovat na sv�ch str�nk�ch, budete vyu$�vat diskuzn�m 

f�rum,*? 

Ano vyu$iji v!ech dostupn�ch mo$nost� komunikace s akademickou obc�. 
Akademici si budou moci m� postoje p�e��st na internetov�ch str�nk�ch, p�es 

kter� m� budou moci oslovit �i o nich diskutovat. Mohou m� oslovit tak� p�es 

email nebo si se mnou domluvit osobn� setk�n�.   

 

 

 

S�pozdravem v�Chebu dne 17.3.2013, Ing. V�clav K�emen, Ph.D.  


