
Ing. Eva Žáčeková Katedra řídicí techniky (zacekeva@fel.cvut.cz)

2011 – doteraz PhD. Študent, obor Řídicí technika a robotika (FEL)
2013 3-mesačná stáž na UC Berkeley, Kalifornia
2012 1-semestrálna stáž na KU Leuven, Belgicko
2009 – 2011 Ing. ČVUT FEL, Systémy a řízení
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Efektívnejší výskum
Súčasný systém hodnotenia vedeckej činnosti môže
vyústiť do snahy preferovať kvantitu publikácií pred
ich kvalitou. Viesť doktorandov a výskumníkov k
publikovaniu radšej menšieho počtu o to
kvalitnejších publikácií.

Využiteľnosť záverečných prác

Zefektívniť proces „produkcie“ záverečných prác.
Umožniť študentom zapojiť sa v rámci svojich prác do
výskumnej činnosti. Ponúknuť študentom možnosť
pracovať na „skutočných“ prácach s využiteľnými
výsledkami (neprodukovať iba ďalšie zložky v
katedrálnej kartotéke).

Posilnenie výmeny znalostí so zahraničím

Prispieť k vytvoreniu prostredia, kde sú jednotlivé
pracoviská motivované k budovaniu stabilných kontaktov
so zahraničím. Malo by sa stať pravidlom, že kolegovia zo
zahraničia prichádzajú na ČVUT a domáci študenti a
výskumníci navštevujú zahraničné pracoviská.

Zodpovedný prístup: školiteľ vs. študent

Na študentov prístup k bakalárskej, diplomovej alebo
dizertačnej práci dohliada jeho školiteľ. Naučiť aj
školiteľov starostlivému prístupu k svojim zverencom.
Motivovať školiteľov k užšej spolupráci so študentmi a
zodpovednejšiemu vedeniu záverečných prác.
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So svojou kandidatúrou do AS ČVUT súhlasím.
17.11.2013, Praha

Prečo kandidujem? Chcem, aby bolo ČVUT značkou kvality ako doma, tak aj v

zahraničí. Chcela by som využiť skúsenosti z kvalitných svetových univerzít a prispieť k
plneniu tejto vízie. Preto sa budem snažiť presadiť nasledujúce ciele:


