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Novým děkanem Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze byl
zvolen prof. Petr Páta
V pátek 25. ledna se na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze konalo
30. řádné zasedání Akademického senátu FEL, jehož součástí byla
volba nového děkana fakulty. V konkurenci kandidátů prof. Miroslava
Husáka, prof. Ondřeje Jiříčka a prof. Borise Šimáka nejvíce senátorů
oslovil prof. Petr Páta. Ten v závěrečném hlasování získal 18 kladných
hlasů. Do funkce děkana by prof. Páta měl být jmenován rektorem ČVUT
v Praze doc. Vojtěchem Petráčkem k 1. červenci 2019.
Prof. Petr Páta v současné době na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze
působí jako vedoucí katedry radioelektroniky. V oblasti výzkumu se zabývá
obrazovou fotonikou, kompresí vědeckých obrazových dat, akusto-optickými
a optickými systémy s prostorově variantní PSF, nebo hyperspektrálním
zobrazováním.
Jeho základní děkanskou vizí je rozvoj fakulty směrem k udržení a posílení
ekonomické, personální a organizační stability jako předpokladu
dlouhodobého rozvoje směrem k excelenci ve všech oblastech činnosti.
K jeho zvolení se vyjádřil stávající děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT
v Praze prof. Pavel Ripka: „Těším se na spolupráci s nově zvoleným
děkanem, včasná volba nám umožní hladké předání funkce.“
Podrobnější informace o všech uchazečích na post děkana FEL a jejich
děkanských projektech jsou k dispozici zde:
http://www.fel.cvut.cz/cz/senat/volby/2019-volby-dekan_FEL_CVUT/
Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17
kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci Kampusu Dejvice v Technické ulici a v naší historické
budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti
elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a
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počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České
republice. Produkuje přibližně 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou
vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta
elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad
prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.fel.cvut.cz
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v
Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně
inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na
něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 169 studijních
programů a v rámci nich 480 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a
manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat
požadavkům trhu. V roce 2018 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které
zahrnuje více než 4500 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 101. – 150.
místě, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti
„Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical and Electronic
Engineering“ na 201. – 250. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and
Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture/Built
Environment“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 220. místě. V celkovém
hodnocení university je ČVUT na 491. – 500. příčce v meziročním srovnání a je tak stále nejlepší
tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete na www.cvut.cz.

