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Kandidát na jmenování děkanem FIT VUT v Brně 

(doc. Dr. Ing. P. Zemčík) 

- statutární zástupce fakulty 

- řízení a jednání za fakultu obecného charakteru 

- definice kompetencí a funkcí na fakultě 

- jednání s vedením VUT a uvnitř VUT 

- finanční záležitosti 

- zaměstnanecká politika 

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost 

(prof. Ing. T. Hruška, CSc.) 

Jedná se o dosavadního děkana s mimořádnými zásluhami a zkušenostmi. Touto funkcí by zúročil své znalosti 

v oblasti vědy a managementu vědy, zkušenosti s řízením a další schopnosti, které již ve funkcích prokázal. 

- statutární zástupce fakulty 

- řízení záležitostí vědy a výzkumu 

- vedení disertačních, habilitačních a profesorských řízení 

- jednání s tuzemskými grantovými agenturami 

- jednání s tuzemskými organizacemi v záležitostech vědy, výzkumu a transferu technologií 

- tvorba koncepce rozvoje fakulty po stránce vědy a výzkumu 

- organizační záležitosti spojené s vědeckou radou  

Proděkan pro strategii a výstavbu (a tajemník) 

(Ing. Z. Bouša) 

V tomto případě se jedná o zachování stávající funkce, v níž dosáhl naprosto mimořádných výsledků nejen 

v oblasti ekonomického zajištění fakulty a ve výstavbě, ale i v zajištění hladkého chodu služeb fakulty. 

- statutární zástupce fakulty 

- vedení záležitostí souvisejících s výstavbou, správou a údržbou budov 

- tvorba koncepce rozvoje fakulty po stránce kapacit a hospodaření 

- jednání s MŠMT a dalšími orgány státní správy 

- jednání s tuzemskými organizacemi v hospodářských záležitostech 

- ostatní kompetence plynoucí z funkce tajemníka 

Proděkan pro studium a legislativu 

(doc. Dr. Ing. P. Hanáček) 

Pro funkci má velmi dobré předpoklady díky své dosavadní činnosti v radě studijních programů, iniciativnímu 

přístupu k přípravám a úpravám studijních programů i díky zkušenosti z akademického senátu VUT v Brně. 

- řízení rozvoje a tvorby studijních programů 

- tvorba studijních předpisů 

- jednání související s akreditačním řízením a s radou studijních programů 

- tvorba koncepce přijímacího řízení a zajištění obsahu testů pro tyto zkoušky 

- koordinace legislativních dokumentů fakulty 

- monitorování právního stavu fakulty a jednání s akademickým senátem fakulty 

 



Proděkan pro záležitosti studentů 

(Ing. M. Eysselt, CSc.) 

Jedná se o zachování funkce, v níž prokázal mimořádnou obětavost a velmi dobré výsledky. Pro fakultu je jeho 

činnost přínosem v oblasti organizace výuky nejen ve standardní výuce, ale i v mezinárodní výměně studentů. 

- organizace výuky a úvazků učitelů 

- jednání uvnitř VUT související s organizací fakulty 

- zajištění a plánování využití místností pro výuku 

- řešení individuálních problémů studentů 

- jednání s disciplinární komisí 

Proděkan pro zahraniční vztahy 

(doc. RNDr., P. Smrž, Ph.D.) 

Má pro zahraniční vztahy jazykové vybavení, prokázal schopnost jednání, má mezinárodní vědeckou reputaci, 

díky níž pracuje jako „reviewer“ pro granty EU, získal účast na projektech EU a má velmi dobré kontakty. 

- jednání se zahraničními organizacemi 

- koordinace jednání o smlouvách se zahraničními organizacemi 

- jednání s orgány EU a zahraničními grantovými agenturami 

- organizace fakultních návštěv do zahraničí 

- příprava přijímání zahraničních hostů na fakultu 

 

Tiskový mluvčí a poradce pro propagaci 

(prof. Ing.  J. M. Honzík, CSc.) 

Je bývalým děkanem FEI a proděkanem FIT, má hluboké znalosti historie i současnosti fakulty a je vždy ochoten 

o nich poskytnout informace. Má mimořádné zkušenosti s pořádáním propagačních akcí a řadou dalších aktivit. 

Poradce pro zahraniční výměnu studentů a učitelů 

(Ing. Dipl-Ing. M. Drahanský, Ph.D.) 

V posledních letech je velmi aktivním a platným propagátorem a organizátorem mezinárodní výměny studentů. 

Sjednal několik smluv o výměně studentů a učitelů a aktivně se osobně výměny učitelů účastní. 

Poradce pro projekty a fondy EU 

(Ing. R. Růžička, Ph.D.) 

Je velmi cenným a spolehlivým pracovníkem, který úspěšně řídí čerpání prostředků na grantových projektech 

ESF a je velmi dobře informován o metodice financování různých druhů grantových projektů a o jejich přípravě. 

 

U dalších fakultních funkcí předpokládám v souvislosti s výsledky voleb změny obsazení (které ale nebyly se 

všemi uvedenými konzultovány). V případě svého zvolení předpokládám, že vedoucím ÚPGM by se stal 

doc. Dr. Ing. J. Černocký a zástupcem vedoucího Ing. A. Herout., Ph.D., předsedou oborové rady doktorského 

studia prof. RNDr., M. Češka, CSc., předsedou oborové rady magisterského a bakalářského studia Ing. B. Křena, 

Ph.D. a bylo by pravděpodobně zapotřebí provést i změnu na postu vedoucího ÚITS a další drobné změny. 

Pozn.: Výše uvedené funkce a rozdělení kompetencí se nekryje s uspořádáním na rektorátě VUT v Brně. Je to 

dáno skutečností, že pro hladký chod fakulty je důležité reflektovat potřeby fakulty a osobní předpoklady 

funkcionářů. To jsem upřednostnil před „kompatibilitou“ funkcí fakulty a rektorátu. Další významnou okolností 

je to, že na rektorátě jsou kompetence „v pohybu“. 


