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Pavel Hrubeš 

volební program kandidáta na děkana ČVUT v Praze, Fakulty dopravní 

 

“Transportation is the center of the world! It is the glue of our daily lives.” [Robin Chase] 

 Rád bych v prvé řadě poděkoval všem, kteří mne oslovili s podporou pro tuto kandidaturu. Je 

pro mne osobně velkou ctí se ucházet o pozici děkana Fakulty dopravní a věřím, že svými po-

stoji a konáním v následujících letech pomohu k jejímu rozvoji a růstu. 

Společná 

strategie 

Vždy jsem naši fakultu vnímal jako mozaiku, kterou si my všichni akademičtí pracovníci i stu-

denti svojí odborností skládáme. Je radost vidět, když tu a tam nám nějaký ten dílek přibývá, 

bohužel vím, že nám v posledních letech nějaký ten dílek i ubyl. V prvé řadě cítím jako nutnost, 

abychom společně, na základě probíhající generační obměny pracovníků fakulty, aktualizovali 

a potvrdili si naši společnou vizi o Fakultě dopravní ČVUT. Definovali naše priority rozvoje a čin-

ností, abychom naplňovali symbol komplexního vzdělávacího a vědecko-výzkumného part-

nera v oblasti dopravy. Vizi potřebujeme zejména proto, abychom se mohli po čase ohlédnout 

a zhodnotit, zda se nám její naplňování daří, rovněž tak k získání podkladů pro hledání a snahu 

naplňování externího grantového financování. Je dnes trendem, že je podporováno stěžejně 

nové a vznikající a příliš není zájem o to, co existuje či zaniká. Naší společnou úlohou je zacho-

vat si svoji identitu a přesto se charakteristikami pracovišť měnit podle předkládaných zdrojo-

vých možností rozvoje. Určitě bych nerad, abychom se stali pouze firmou v konkurenčním ko-

merčním prostředí. Vidím nás jako instituci, která úspěšně a kvalitně realizuje svoji základní 

úlohu ve vzdělávání a rovněž je důstojným partnerem domácích i zahraničních univerzit, ve-

řejné správy a průmyslu, při poradenství anebo projektech vědy a výzkumu. Je nutné se adap-

tovat a být připraven na měnící se okolí, na podmínky institucionálního financování, změny zá-

kona o vysokých školách i na interní požadavky, uchovávat si a podporovat příležitosti naší 

existence ve vícezdrojovém financování a zejména trvat na kvalitě naší práce. Teprve si zvy-

káme, že jsou období finančně horší i lepší a že nemáme v rukách mnoho nástrojů, jak se s tím 

vyrovnat. Určitě však platí, že je to jen a pouze na nás, jak si s tím poradíme. V každém případě 

budu usilovat o co největší ekonomický smír a finanční stabilitu, o vzájemnou výpomoc těm, 

kterým se aktuálně z objektivních důvodů nedaří a s podporou těch, kterým doba přeje. 

Alma 

mater 

Jsme součástí mozaiky ČVUT a naším úkolem je být součástí důstojnou a platnou. Deklaruji 

podporu vedení rektorátu a věřím ve vzájemnou spolupráci pracovišť, která obohatí všechny 

zúčastněné strany, v partnerství se vzájemným respektem bez animozit. 

Fakulta 

jako 

celek 

Mým krédem je respektovat svobodu akademického prostředí. Nechávat individuální volnost 

při volbě odborných témat a projektů, výzkumných aktivit, návrhů činností a jejich realizací, 

v Praze, Děčíně anebo kdekoliv to jen půjde a bude smysluplné. Rád bych v oblasti ma-

nagementu fakulty revidoval a otevřel diskusi nad rozpočtováním ústavů, kompetenčními do-

kumenty, společnou spoluprací, a to ve formě hledání konsensů nad každou naší aktivitou. Po-

kud konsenzus nebude k nalezení, pak bude rozhodnutí na mne, vždy však dle mého nejlepšího 

vědomí a svědomí. Nejsem příznivcem tvorby každoročních replikujících se schémat, které nás 

zbavují odpovědnosti a které je po čase stejně nutné opět přihýbat, neb to vyšlo nějak jinak 

než v předchozích letech. Nerad bych, abychom trávili významný čas našimi vnitřními pro-

blémy, zbytečnou administrativou a nechali se tak umořit oproti aktivnímu řešení stěžejních 

úkolů. Rád bych zavedl a sledoval interní míry hodnocení vlastní úspěšnosti a výkonu, a to 

pouze na úrovni ústavů a oddělení. Vím, že být vedoucím ústavu je velká odpovědnost a rád 

bych na osobách vedoucích ústavů stavěl naši svébytnost a rozvoj. Pravděpodobně společně 

neunikneme rozvoji elektronických způsobů komunikace, manažerských informačních sys-

témů a nových administrativních procesů, přesto bych rád pro nás pro všechny prosazoval ty, 

co budou s lidskou tváří. 

Lidé Velmi si vážím individuality každého zaměstnance a studenta fakulty! Není nikdo jiný, na kom 

bychom mohli naší existenci stavět než na sobě samých. Vím, že osobní ohodnocení ve školství 

obecně a naši fakultu nevyjímaje, se postupně blíží charitativní činnosti. Není možné slíbit, že 

se to s mým zvolením ihned změní, přesto bych rád ubezpečil, že i tato oblast bude patřit 

k mým prioritám. Pokud nenalezneme možnost přímého ohodnocení, věřím, že stále existují 
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formy alternativních benefitů, které podobně projevují úctu ke kvalitním výstupům naší spo-

lečné práce. Rád bych nalezl formy na kvalitnější podporu aktivních studentů a mladých dok-

torandů, kteří by měli být naší vědeckou páteří. Nabízím vstřícnost k aktivitám studentských 

organizací a budu jen rád, když u nás bude živo. Rád bych nalezl formy podpory administrativ-

ních pracovníků a interních služeb fakulty, bez kterých nemůžeme být, a zároveň mají mini-

mální možnost aktivního získávání benefitů. A v neposlední řadě bych rád nalezl vhodnou 

formu podpory naší předešlé generace v důchodovém věku, které si velmi vážím a která, věřím, 

nám toho stále může mnoho přinést ve formě zkušeností, historických souvislostí a osobních 

kontaktů. Spektrum našich činností umožňuje široké možnosti vzájemného prospěchu, zapo-

jení do vědecko-výzkumných projektů, pobytů v zahraniční i tuzemsku, účasti na pracovních 

stážích a konferencích, zajištění přístrojového a programového vybavení, přístupu do knihoven 

a laboratoří, flexibilitu práce v čase i intenzitě, a to vždy úměrně k odpovědnosti, jakou každý 

z nás nese. 

Výuka Obecná averze studentů k technickým oborům a stále nízký počet studentů v maturitních roč-

nících jsou pro nás zkouškou adaptace příštích let. Naopak ekonomický vývoj a zájem zaměst-

navatelů o technické a inženýrské pracovníky v oblasti dopravy nám, věřím, dává silný kredit 

a příležitost rozvoje. Ač je to v rozporu s poklesem institucionálního financování, musíme v na-

šem zájmu zapracovat na atraktivitě a kvalitě našich oborů tak, abychom byli prioritní univer-

zitní volbou studentů v oboru dopravy. Musíme najít konsenzus nad počtem a zaměření oborů, 

nad kvalitou a obsahem výuky, nad zahraniční spoluprací a přípravě double degree oborů, mož-

nostmi pobytu zahraničních studentů a profesorů, rozvoji laboratoří a výukových prostor, jejich 

potřebnému vybavení, obnově a údržbě. Mým stěžejním cílem je získání institucionální akre-

ditace našich klíčových studijních programů v oblasti vzdělávání doprava pro období 10 let. 

Pokud to bude umožněno, rád bych uskutečnil postupný návrat k pětileté formě studia. Rád 

bych posílil participace ústavů na studijních oborech. Dále pedagogické vzdělávání vyučujících, 

jejich jazykovou vybavenost a zahraniční zkušenosti. Věřím, že situace na trhu pracovních sil 

umožní transformovat naši projektovou výuku do přímé a finančně podporované spolupráce 

s konkrétními firmami a společnostmi. Budu klást důraz na posílení zpětné vazby studentů na 

naši práci a rád bych podpořil spolupráci se základními a středními školami a vytvářel tak po-

tenciál našich budoucích studentů. 

Věda 

a výzkum 

Velmi důležitým pilířem naší práce je věda a výzkum. Vzhledem k úbytku institucionálního fi-

nancování již ani nemáme jinou možnost než se projektům VaV plně věnovat, pokud si chceme 

uchovat existenci a dále se rozvíjet. Okolnosti aktuálního hodnocení výsledků nejsou šťastné, 

přesto je nelze ignorovat a nelze se spokojit s naším aktuálním stavem, jak v měřítku univerzit-

ního hodnocení stagnujeme. Rád bych v této oblasti hledal účinná partnerství s pracovišti, která 

by nás k vědeckým výsledkům podněcovala. Rád bych podpořil účinnou mezifakultní a meziú-

stavní spolupráci, abychom věděli o našich projektech a projektových záměrech a dokázali vy-

užít společnou synergii při jejich návrhu, realizaci i publikačních aktivitách. Rád bych vytvořil 

příznivé podmínky pro mladé vědecké pracovníky, které by podněcovaly k zapojení se do gran-

tových projektů, podávání vlastních a umožnily jim zejména intenzivní a nerušenou práci s cí-

lenou publikační činností. Rád bych inicioval aktivity k podpoře vědeckého růstu našich pracov-

níků a stanovil individuální kritéria pro publikační výkon našich pracovišť úměrně k jejich roz-

počtu. Rád bych navyšoval komfort fakultních projektových služeb, abychom si mohli troufnout 

nejen na menší a lokální granty, ale i na velké, zahraniční projekty. 

Mé hlavní 

priority 

Jsou před námi výzvy malé, ty každodenní, a i ty velké, které poznamenávají fakultu na celé 

roky. K té velké rozhodně patří dořešení otázky prostor a budov naší fakulty. Nebudu opomíjet 

žádné úkoly mise děkana, ve své práci se chci zaměřit na následující oblasti:  

 Atmosféru otevřenosti, kolegiality, poskytnutí příležitostí a převzetí zodpovědnosti. Zkva-

litnění služeb děkanátu, otevřenou komunikaci s dostatkem podkladů a podpory. 

 Organizaci a řízení výzkumných projektů, kvalitu výstupů, publikací a citací. Vzájemné sdí-

lení znalostí, myšlenek a záměrů, obohacování se, jak vše v této oblasti dělat lépe. 

 Participace ústavů na výuce. Koncepci zahraničních výjezdů studentů a zaměstnanců. 

 Těším se na spolupráci a věřím, že si dáme vzájemně příležitost. 

 

Praha, říjen 2017 Pavel Hrubeš 
 


