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 30 let, stávající člen a kandidát AS FEL 

Kandiduji do svého již čtvrtého volebního období. V současném senátu jsem, 

mimo jiné, značnou dobu působil jako jeho tajemník. Ve své funkci jsem se 

snažil bránit zhoršování podmínek studentů a pracovníků, kteří jsou poctiví, 

nepodlehli vyhoření a mají sounáležitost s fakultou. 

Fakulta se zaměřuje na excelenci ve spekulativních kritériích, buzzwords a mezitím jí 

uniká realita problému klesající úrovně v rámci ČR. Zaměřením na různá kritéria a 

neúčelné řády fakulta rezignuje na odpovědnost ve skutečném řízení, výuka a výchova 

studentů je občas hlavní činností fakulty už jen formálně.  

 
 

Zaměřením na špičkovou vědu, granty a projekty získáváme zpět finance, které jsou vinou vnějších událostí vysokému 

školství, výuce odepřeny. To nelze popřít. Nelze však ignorovat, že to je na úkor priority výuky, spolupráce a 

sounáležitosti s fakultou, kolegy! Neexistuje, že „výuka zdržuje a vyučující se ne(vy)/(za)platí“. 

 Studenti, Výuka: Pečuji o to, aby byla věnována náležitá péče a pozornost akreditacím a provádění studijních 

programů, aby předměty, programy dávaly smysl. Prioritou a vizitkou má být konstruktivní výuka a kvalitní 

absolvent. Vizi mám ve spolupráci programů, nikoliv taktice „rozděl a panuj“, či vnitřní konkurenci a kanibalizaci! 

 Zaměstnanci, Katedry: Jsou velice kvalifikovaní, ale hrozí jejich odchod do tržní sféry - budou-li dále frustrováni 

nesmyslnými pokusy řídit lidské zdroje podle scientometrie a odřezáváním od kariérního růstu.  

 „Věda a projekty“: Bez ní bychom si sebe nemohli vážit. Ale fakulta jí, jim nesmí být bílým koněm, stát se 

náboženstvím, posvátnou krávou, či snad – vrtěti fakultou. Mají nám pomáhat spolupracovat, pomoci financovat 

aktuálně méně výnosné hlavní aktivity, ne se stát fetišem skupinek vyvolených. 

Věřím ve slušnost, poctivost, citlivé řízení a v to, že můžeme být všichni silní.  Elektrotechnika a fakulta 

je stále mojí osobní vášní a rád budu dál spolupracovat i s novým vedením fakulty. 

 
 Se svou kandidaturou do AS FEL souhlasím. Dne: 8. 3. 2019  

 


