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VIZE FAKULTY - Kontinuální pokrok a dlouhodobá perspektiva 

Dokážeme obstát v jakékoliv situaci a době. Problémy vnímejme jako výzvu a impuls k jejich řešení a posunu 
vpřed. 

Druhé funkční období – příležitost pokračovat v započaté práci 
Za uplynulé 4 roky se mi v roli děkana podařilo realizovat a iniciovat řadu pozitivních změn pro zlepšení 
podmínek fungování fakulty a pro to, aby fakulta byla schopna reagovat na změny ve svém okolí. Chci 
pokračovat v této práci a přes náročnost mise děkana jsem připraven dále sloužit akademické komunitě. 

Co se povedlo v minulém období 
Přes mnohé neočekávané komplikace a situace se mi v uplynulém období podařilo splnit a rozpracovat 
většinu klíčových úkolů z mého předchozího děkanského projektu. Za nejvýznamnější úspěchy považuji: 

● Dominantní podíl na excelentních vědeckých výsledcích ČVUT – udáváme trend v mnoha oblastech. 
● Vynikající hodnocení fakulty Mezinárodním evaluačním panelem. 
● Získání institucionální akreditace – FEL garantuje dvě oblasti vzdělávání (Elektrotechnika, Kybernetika) 

a podílí se na dalších třech (Informatika, Energetika, Zdravotnické obory). 
● Zajištění všech klíčových činností fakulty v době covidových uzávěr a restrikcí. 
● On-line podporu výuky (vybavení poslucháren, produkční podpora, sjednocení platforem). 
● Rozvoj spolupráce s průmyslem, přehledné nastavení podmínek spolupráce s průmyslovými partnery 

a sponzory. Zavedení pozice proděkana pro transfer znalostí a spolupráci s průmyslem, nastavení 
souvisejících procesů. 

● Zlepšování fungování infrastruktury – vytváření příjemného prostředí pro studenty i zaměstnance. 
● Spuštění nového webu fakulty a online prezentace fakulty orientované na zájemce o studium. 
● Otevírání fakulty pro uchazeče a veřejnost – nová podoba DoD včetně online verze a tematicky 

orientovaných setkání. 
● Zviditelňování činnosti FEL v médiích a výrazný nárůst publicity (prvenství dva roky po době i v rámci 

ČVUT). Důstojnou oslavu 70 let FEL včetně instalace panelů z historie FEL před fakultou v Dejvicích. 

Co zásadního nás čeká 
Naplňování vize fakulty jako excelentního široce uznávaného pracoviště vytvářejícího příznivé podmínky 
pro studium a práci. Stanovil jsem nové priority a zpřesnil úkoly, které nyní nabyly konkrétnějších obrysů. 
 
Dlouhodobá strategická rozhodnutí, která je třeba udělat a naplnit: 

● Lidé – zaměstnanci jsou důležití pro fakultu. Zavést systém benefitů zahrnující flexibilitu práce, 
příjemné pracovní prostředí, podporu mladých rodin a další. Na fakultě podporovat tvorbu prostředí 
na základě principů rovných příležitostí. 

● Dlouhodobě zajišťovat podmínky a rozvoj motivace pro personální a osobní růst včetně možnosti 
kariérního postupu v hierarchii pozic ve výuce, vědě a výzkumu. 

● Systematicky řešit významné slabiny, které – přes celkově excelentní výsledek – identifikoval 
Mezinárodní evaluační panel v rámci hodnocení výzkumných organizací Metodikou M17+ (např. 
podpora vzniku spin-off, zkrácení doby doktorského studia). 

● Napomáhat tomu, aby fakulta byla i nadále klíčovým hráčem v rámci ČVUT pro pozici v mezinárodních 
žebříčcích univerzit. 

● Hledat dlouhodobé a udržitelné řešení halových laboratoří v Dejvicích i kampusu na Karlově náměstí. 
● Brát digitalizaci jako výzvu i příležitost – musí zjednodušovat, ne komplikovat agendy, musí rozvíjet a 

sjednocovat platformy, umožnit sdílet data a procesy.  
● Systematicky řešit a posilovat potřebnou digitální infrastrukturu, informační systémy včetně 

kybernetické bezpečnosti. 
● Rozvíjet spolupráci s našimi absolventy prostřednictvím Alumni programu. 
● Realizovat reakreditace stávajících a akreditace nových, perspektivních studijních programů. 

 
Prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. (nar. 1973) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Na FEL působí 
od roku 1996, v současnosti na pozici děkana.          
Více viz plná verze děkanského projektu… 


