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„Člověk má v životě dvě možnosti – buď se spokojit se stavem, který je, přizpůsobit se mu 
a pokusit se přežít, nebo převzít odpovědnost za změnu a realizovat ji.“ 

 

Jsem absolventem ČVUT v Praze. Působil jsem jak v české akademické sféře, na ČVUT a na 
Karlově univerzitě, tak i v zahraniční (University of Pennsylvania). Mám zkušenosti 
z komerčních firem českých (Český Telecom a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy) i zahraničních 
(ICL Limited, Anglie; ACA Inc., USA). Během své více než 40-leté kariéry jsem mimo jiné 
realizoval první projekt řízení MHD pro Prahu v době, kdy ještě GPS nebylo dostupným 
řešením. V současnosti jsem vedoucím Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství. Své 
zkušenosti jsem připraven nabídnout Fakultě dopravní v následujícím čtyřletém období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V oblasti řízení fakulty je nutno jednoznačně vymezit Fakultu dopravní vůči ostatním fakultám ČVUT 
v Praze jako fakultu technicko-provozní doplňující konstrukční zaměření ostatních fakult ČVUT 
v Praze. To umožní daleko širší mezifakultní spolupráci a ve svém dopadu i zjednoduší akreditační 
řízení. Je třeba zajistit transparentnost řízení a rozhodování současně s  přehledným zpracováním 
předpisové agendy dosud existující mnohdy jen ve verbální podobě. Současně je nutno ji 
zjednodušit, aby každý pracovník fakulty věděl, jak administrativní postupy efektivně provést. Je 
nezbytné ochránit fakultu před bezbřehým právně-předpisovým balastem, který ve svém důsledku 
vede ke znehybnění řídících a rozhodovacích procesů a tedy i života fakulty. 

V oblasti vnějších vztahů, směrem k veřejnosti odborné i laické, státním institucím i komerčním 
subjektům je nutno posílit povědomí, že Fakulta dopravní je nejvyšším odborným pracovištěm v 

Programové jedenáctero 

• jasné vymezení úlohy Fakulty dopravní vzhledem k ostatním fakultám 
ČVUT  

• transparentní řízení a rozhodování a s tím související přehledné fakultní 
předpisy  

• posílení prestiže fakulty doma i v zahraničí, oživení vnější i vnitřní 
komunikace  

• zvýšení atraktivity studia a podpora zahraničních mobilit studentů  
• propojení výuky s výzkumem a praxí spolu s požadavkem na vysokou 

efektivitu pedagogické činnosti  
• podpora aktivit studentských spolků a spolků absolventů  
• větší spolupráce s praxí a Ministerstvem dopravy včetně industriálních 

doktorátů  
• vícezdrojové financování (nejméně 60% zdrojů z grantové činnosti a 

smluvního výzkumu)  
• zvýšení reálné mzdy akademických a výzkumných pracovníků 
• vyřešení budovy Florenc, rekonstrukce a modernizace budov Horská a 

Konvikt 
• posílení úlohy pracoviště Děčín 



České republice v oblasti dopravy. Jako taková se musí i prezentovat v českých a zahraničních 
médiích, neboť doprava patří mezi stěžejní elementy života evropské společnosti. 

Zvýšení prestiže fakulty doma i v zahraničí, oživení vnitřní i vnější komunikace a atraktivity studia 
ve všech formách je zásadním předpokladem pro zvýšení počtu studentů i jejich kvality. Univerzita je 
vzdělávací institucí, studium a práce na fakultě musí být pro studenty inspirující a přitažlivé. Musí 
být vytvořeny podmínky pro týmovou práci studentů a jejich začleňování do grantových projektů 
včetně finančního ohodnocení jejich práce. Široká mezinárodní spolupráce a požadavky praxe rovněž 
vyžadují odbornou i finanční podporu pro zvýšenou mobilitu studentů. 

Požadavek na vysokou efektivitu pedagogické činnosti včetně odstranění duplicit a multiplicit 
předmětů je zcela zásadní a nepominutelný fakt. S tím bezprostředně souvisí promítnutí poznatků z 
výzkumu a praxe do výuky, vznik efektivních studijních plánů, vymezení nosných studijních 
programů a jednoznačné směřování k institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání „Doprava“.  

Studentům v doktorském studiu je nutno umožnit větší zapojení do řešených grantů a výzkumných 
projektů a za tuto práci je odměňovat. Pro vybrané komerční subjekty umožnit doktorské studium 
formou industriálních doktorátů financovaných zadavatelem a zaměřených na specifické úkoly 
praxe. Je nezbytné klást větší důraz na výsledky ve vědecké činnosti a rozšířit vlastní ediční činnost 
fakulty. 

Studium vždy vytváří osobitá společenství lidí a formuje sociální vazby. Proto je nezbytné 
dlouhodobě udržovat a rozvíjet aktivity studentských spolků nebo spolků absolventů. Potenciální 
zájemce o studium je nutno podporovat navázáním užší spolupráce se středními školami až do 
úrovně vytváření fakultních škol. Pro rozšíření aktivit při získávání zahraničních studentů samoplátců 
je nezbytné zajistit dostatečné šíření informací o studiu do zájmových oblastí. 

Zlepšení finanční situace fakulty bezprostředně souvisí s rozvinutím větší spolupráce s komerčními 
subjekty i státními orgány. Klíčové je rozšíření již existující spolupráce s Ministerstvem dopravy 
a jeho rezortními organizacemi. Větší aktivita v českém i evropském komerčním a výzkumném 
prostoru přinese nejenom finanční prostředky, ale i významnější prezentaci vědeckých výsledků 
fakulty.  

Vědecko-výzkumná činnost vyžaduje důraz na interdisciplinární spolupráci a zvýšení počtu 
podávaných grantových projektů nebo získávání zakázek z komerční sféry. Podstatné je zavedení 
zvýšených hodinových sazeb pro komerční a výzkumné projekty v rámci fakulty, tedy i zvýšení 
reálné mzdy pracovníků podílejících se na výzkumu i pedagogů. Je nutno si uvědomit, že Fakulta 
dopravní je významným vědecko-výzkumným pracovištěm a podle toho i vystupovat na veřejnosti. 

Základem činnosti fakulty je vícezdrojová ekonomika snižující závislost na proměnných faktorech 
jako např. počtu a kvalitě přijatých studentů. Na základě zkušeností ze zahraničních univerzit je 
nezbytné, aby objem finančních zdrojů z komerční a grantové oblasti činil alespoň 60% příjmů 
fakulty. To vyžaduje větší aktivitu v grantové oblasti a důraz na spolupráci s komerčními subjekty 
a rezortními pracovišti formou rámcových smluv a realizací konkrétních projektů. Zároveň je 
nezbytné usilovat o efektivnější hospodaření fakulty, zjednodušení administrativní postupů 
a včasné poskytováním ekonomických informací vedoucím pracovníkům.  

V rámci organizace výuky je nutno zásadně omezit přejezdy studentů mezi budovami fakulty. Je 
nezbytné vyřešit budovu Florenc a pokračovat v rekonstrukci a modernizaci budovy Horská. S tím 
souvisí i renovace budovy Konvikt se vznikem odpovídajících prostor pro výuku, studenty i 
zaměstnance.  

Pracoviště Děčín ve spolupráci s místní samosprávou a komerčními subjekty se musí zaměřit na 
vědecko-výzkumnou činnost a vyšší využití kvalitních výukových prostor a ubytovacích kapacit pro 
výuku. Studentské aktivity, např. oživení studentských tradic nebo využití železniční tratě zvané „Kozí 
dráha“ by Děčínu dodalo tolik očekávaný charakter univerzitního města. Výhodná poloha Děčína jej 
předurčuje jako základnu pro výuku zahraničních studentů nebo úzkou přeshraniční spolupráci. 


