
Zdůvodnění návrhu na odvolání prof. Ing. Zbyňka Škvora CSc. z funkce děkana 
FEL 

 
Dne 28. dubna 2006 AS FEL schválil na svém řádném zasedání návrh na odvolání děkana. 
AS FEL si je vědom vážnosti tohoto mimořádného kroku a zdůvodňuje své rozhodnutí takto: 
 
Akademický senát byl znepokojen situací na FEL. Jedním z nejzávažnějších problémů, které 
postupně vedly ke konečnému rozhodnutí, je naprostá absence koncepce rozvoje FEL, jejíž 
prezentaci od děkana AS FEL marně očekával a požadoval celé měsíce od začátku jeho 
funkčního období.  
 
Řešení některých problémů bylo zatíženo stále se zhoršující komunikací s děkanem FEL. 
Děkan nereagoval na výzvy AS FEL a neplnil ani svůj volební program ani dlouhodobý 
záměr FEL. Mnohé problémy nebyly řešeny vůbec. 
 
AS FEL opakovaně vyzýval děkana mimo jiné k: 

• Zahájení přípravy koncepce studijních programů a směřování FEL, např. Rada 
programu STM zasedla až po obdržení extrémního počtu přihlášek. 

• Zahájení prací na reakreditaci stávajících studijních programů. Práce na reakreditaci 
ani nezačaly.  

• Zahájení prací na ze zákona nutných novelizacích vnitřních předpisů FEL (např. Statut 
FEL, Volební a jednací řád AS FEL, Organizační řád FEL, Jednací řád Vědecké rady 
FEL, atd.). 

• Jmenování nové komise pro tvorbu metodiky rozdělování prostor. Urychlené 
vytvoření spravedlivé metodiky rozdělování prostor je zásadní zejména z důvodů 
probíhajících rekonstrukcí a získávání nových prostor v rámci ČVUT. 

• Řádnému a zodpovědnému zformování Vědecké rady. Vědecká rada dodnes nemá 
projektovaný počet členů. Děkan se nezeptal některých kandidátů, zda se svojí 
kandidaturou souhlasí, přestože na zasedání AS FEL tvrdil, že žádný z kandidátů 
neodmítl svoji nominaci. 

 
Vážné komunikační problémy se projevily i při jmenování proděkanů. Teprve poté, co se dva 
proděkani sami chopili iniciativy, získali bez problémů od AS FEL podporu. 
 
Přestože v předchozí praxi byla jména uchazečů o funkci vedoucího katedry veřejná, nyní 
děkan jména i počet uchazečů tajil.  
 
Děkan rozeslal návodný, nekorektní email o způsobu voleb do AS FEL vedoucím kateder 
FEL. V tomto emailu vytrhl věci z kontextu, položil návodnou otázku a naznačil, jak si přeje, 
aby výsledek „průzkumu“ dopadl. Studentskou část akademické obce včetně doktorandů 
neoslovil vůbec. Výsledky tohoto „průzkumu“ neposkytl AS FEL, ale zveřejnil v komentářích 
na serveru student.cvut.cz a  vydával je za seriozní výstup referenda v celé akademické obci.  
 
Děkan systematicky nekomunikoval s AS FEL ve výše zmíněných případech. 
 
Neplnil svůj volební program. 
 
AS FEL si váží vědeckých a pedagogických kvalit profesora Škvora. S lítostí však 
konstatujeme, že nepřesvědčil AS FEL o svých schopnostech vykonávat náročnou funkci 
děkana. 



 
Přílohy:  

1. Email vedoucím kateder o způsobu volby do AS FEL. 
2. Komentář na serveru student.cvut.cz. 
3. Email zaměstnancům FEL o zasedání AS FEL 28.4.06. 
4. Volební program prof. Škvora 

 


