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Vize
Škola s evropskými parametry jak v oblasti výchovy odborníků v elektrotechnice a informatice, tak v oblasti
výzkumu a vývoje. Fakulta, kde je rovnováha mezi pedagogickou a vědeckou činností podpořená
administrativním zázemím a tvůrčím akademickým prostředím.
Hlavní cíle
 Silná a jednotná FEL
 Prestižní univerzitní pracoviště s evropskými parametry
 Kvalitní výuka s dobrým zázemím
 Větší počty studentů bez poklesu kvality výuky ve všech programech
 Větší počet doktorandů, větší úspěšnost doktorského studia
 Špičkové výzkumné týmy s mezinárodním významem a kvalitními výstupy
 Internacionální prostředí
 Zvýšení mobility studentů i zaměstnanců
 Jasná pravidla kariérního postupu
 Prostor pro mladé perspektivní zaměstnance a týmy
 Korektní spolupráce v rámci ČVUT a s prestižními univerzitními a akademickými pracovišti
 Snížení administrativní zátěže pracovníků
 Transparentní rozdělování finančních prostředků
 Širší spolupráce v rámci smluvního výzkumu
 Příjemné studijní a pracovní prostředí
Hlavní nástroje k dosažení cílů
 Cílené využití vnějších zdrojů pro rozvoj výuky, laboratoří a výzkumu, např. z projektů OP
 Efektivní PR s důrazem na propagaci slaboproudých oborů
 Podpora studentských soutěží a spolupráce s relevantními středními školami
 Vyšší podpora doktorandů, zlepšení podmínek pro pobyt zahraničních doktorandů
 Podpora zahraničních stážistů a hostujících profesorů
 Podpora mobility studentů i zaměstnanců
 Doladění Kariérního řádu a Periodických atestací pracovníků na základě zkušeností z posledních let
 Zlepšení administrativní podpory pracovišť, týmů i jednotlivců zejména při podávání a administraci
projektů
 Optimalizace a zpřehlednění fakultních informačních systémů
 Zjednodušení Komety, aktualizace hodnocení vědy
 Podpora smluvního výzkumu
 Budování příjemného prostředí v budovách i okolí, podpora kulturního života studentů a
zaměstnanců
Proč právě já
Fakultu velmi dobře znám a mohu ji porovnávat s řadou dalších akademických pracovišť – na některých
jsem pobýval (Francie, USA), s dalšími u nás i v zahraničí spolupracuji a s některými jsem se seznámil
během akreditací v rámci NAÚ (včetně institucionální akreditace) nebo hodnocení Evropských univerzit
(např. ANVUR).
Na FEL jsem prošel významnými akademickými funkcemi (VK a předseda AS FEL) a zastávám funkce
v odborné komunitě (např. Předseda České akustické společnosti, člen Board of Directors of International
Institute of Noise Control Engineering, Chairman of Inter-Noise 2004 a Euronoise 2012).
V případě zvolení se budu plně věnovat výkonu této funkce a budu důsledně hájit zájmy FEL jak v rámci
ČVUT, tak v rámci českého školství a zasadím se o její respekt v mezinárodním prostoru.
V Praze dne 4. 1. 2019

