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François Villon: Já u pramene jsem a žízní hynu
Budu-li zvolen děkanem Fakulty dopravní ČVUT v Praze, chci usilovat o zachování
kontinuity rozvoje fakulty, chci vytvářet kolegiální a přátelské prostředí mezi členy
akademické obce a udržet zájem o studium na Fakultě dopravní ČVUT a to jak v Praze, tak i
v Děčíně. Chci podporovat zvyšování vědecké, výzkumné a odborné úrovně jednotlivých
ústavů fakulty.
Přeji si, aby Fakulta dopravní ČVUT byla považována za prestižní pracoviště nejen
v České republice, ale také v zahraničí a aby naši studenti nacházeli široké uplatnění jako
doposud.
Zasadím se proto o nabídku co nejkvalitnějších vzdělávacích programů založených
na projektově-orientované výuce. Podpořím vznik specializovaných laboratoří a rozvoj
experimentálního zázemí fakulty a to jak pro pedagogickou, tak i pro vědecko-výzkumnou
činnost. Vytvořím podmínky pro další úpravy prostor zejména v objektu Horská, kde budou
tyto laboratoře umístěny.
Budu se snažit se stejným úsilím podporovat rozvoj všech ústavů fakulty a prezentovat
výsledky významných projektů řešených na fakultě směrem k širší odborné veřejnosti. Budu
usilovat o spolupráci mezi jednotlivými ústavy a podpořím vznik společných laboratoří, aby
bylo možno sdílet přístrojové vybavení a vytvářet společné výzkumné týmy.
Budu systematicky podporovat účast fakulty při přípravě národních a evropských
projektů vědy a výzkumu i při uzavírání smluv v rámci doplňkové činnosti fakulty.
Pro dosažení uvedených cílů chci posílit spolupráci Fakulty dopravní ČVUT
s průmyslovými partnery nebo s orgány státní správy a veřejné samosprávy. Chci podporovat
společné projekty s dalšími fakultami a součástmi ČVUT v rámci rozvoje celé univerzity.
Jako nezbytné vidím navazování spolupráce se zahraničními univerzitami zejména v
zemích, pro které je doprava omezujícím faktorem dalšího ekonomického růstu. Hodlám více
využít potenciálu Pracoviště Děčín pro řešení regionálních a přeshraničních projektů.
Podpořím účast pracovníků fakulty ve vědeckých radách, profesních sdružení a
standardizačních komisích. Mimořádné úsilí budu věnovat systematické podpoře mladých
akademických pracovníků v jejich odborném a kariérním růstu a otázce generační obměny
vedoucích pracovníků fakulty. Zamýšlenou generační obměnu hodlám začít realizovat v
polovině volebního období.
Naplňování dílčích strategických cílů chci sledovat pomocí manažerských
informačních systémů a dalších nástrojů procesního řízení. Chci dále posilovat pravomoci i
odpovědnosti vedoucích ústavů jako základního principu řízení fakulty.
Budu podporovat další rozvoj elektronické komunikace v rámci ČVUT včetně metod
kontroly kvality jednotlivých procesů. Pro vyhodnocování kvality pedagogické činnosti chci
kromě stávajících přístupů využívat také podněty získané od budoucích zaměstnavatelů a
profesních sdružení.
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V pedagogické oblasti se chci zaměřit na:
 Prosazování projektově orientované výuky jako stěžejního principu vzdělávacího
procesu bakalářského i magisterského studia
 Zavádění menšího počtu rozsáhlejších vyučovaných předmětů se strukturovanou
odbornou náplní a popisem získaných znalostí a dovedností
 Zavádění laboratorních a experimentálních cvičení do výuky
 Zapojování studentů do reálných projektů řešených na jednotlivých ústavech
 Zvyšování počtu zahraničních studentů v anglicky vyučovaných studijních oborech
s důrazem na studenty samoplátce
 Podporu mobility profesorů z partnerských univerzit a jejich začlenění do anglicky
vyučovaných studijních oborů
 Podporu speciálních vzdělávacích kurzů pro externí partnery a posílení celoživotního
vzdělávání
Ve vědecko-výzkumné oblasti se chci zaměřit na:
 Zvýšení úrovně doktorského studia nastavením vyšších požadavků na publikační a
tvůrčí činnost doktorandů
 Rozšíření mezinárodní spolupráce v doktorském studiu například zaváděním „double
degree“ doktorských programů s partnerskými univerzitami
 Zapojování studentů doktorského studia do projektově-orientované výuky a do
reálných výzkumných projektů
 Vytváření společných center kompetence v rámci připravovaných programů TAČR,
GAČR, Horizont 2020, atd.
 Zapojení mladých akademickým pracovníkům do organizování mezinárodních
konferencí, odborných seminářů a webinářů
 Zajištění odborných stáží a vědeckých pobytů akademických pracovníků na
zahraničních univerzitách
 Podporu mladých akademických pracovníků při habilitačních a profesorských řízení
V rámci propagace fakulty se zasadím o zlepšení přehlednosti a dostupnosti informací
uvedených na webových stránkách fakulty a to jejich rozdělením na intranetovou a
extranetovou část. Zaměřím se také na kultivaci vnitřních prostor fakulty, prezentaci výsledků
projektů v prostorách ústavů a na lepší dokumentaci historie fakulty včetně informací o
významných osobnostech z minulého období.
Budu se snažit podporovat aktivity studentských organizací a vytvořím na fakultě
příznivé podmínky pro jejich další rozvoj. Chtěl bych osobně přispět k tomu, aby na fakultě
dále panovala atmosféra dobré spolupráce, odborných diskusí, pokory a vzájemné úcty v
duchu slov uvedených v Almanachu Fakulty dopravní ČVUT vydaného k 20. výročí jejího
založení (str. 87):
„Když v opuštěné budově začnou lidé konat, ona prázdná místa rázem ožijí. Život je
tam, kde jsou tvořivé duše, kde jsou lidé, kteří vědí, umějí naslouchat a také vyprávět.
Svůj nesdělitelný příběh o společenství v samotě, o žízni u pramene.“
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