
Otázky a odpovědi P. Zemčík, 21.11.2007 

1) Provedl byste na fakultě nějaké personální změny? 

V dohledné době ne, i když ve vzdálenější budoucnosti je obecně nelze vyloučit. Výjimkou by byly 

změny v obsazení vedoucích míst ústavů a obsazení funkcí vyvolané přímo volbami. Jinak považuji stav 

personálního zajištění fakulty za velmi dobrý. 

 

2) Byl byste s učiteli a výzkumníky ochoten sjednávat pracovní smlouvy na dobu neurčitou? 

Ano pro učitele a výzkumníky s titulem nejméně Ph.D. (nebo Dr./CSc.). Výjimkou jsou pracovní místa 

vzniklá v přímé souvislosti s řešením časově omezených projektů (v tomto případě odborová 

organizace dokonce souhlasí s uzavíráním časově omezených smluv opakovaně). Dovoluji si však 

upozornit, že v některých případech je pracovní smlouva na dobu určitou pro pracovníka výhodnější 

než smlouva na době neurčitou, protože smlouvu na dobu neurčitu lze snadněji vypovědět. 

 

3) Povolil byste „den nemoci“ doma bez nutnosti návštěvy lékaře a neschopenky? 

Ano, v mezích zákoníku práce. Vlastně je to do jisté míry možné už dnes, protože vedoucí může nařídit 

zaměstnanci práci doma, a je možné v rámci pružné pracovní doby rozložit pracovní zátěž na 

jednotlivé dny nerovnoměrně. 

 

4) Byl byste ochoten zavést dodatečnou dovolenou za kalendářní rok práce „bez nemoci“? 

Ne. Podle mého názoru není možné odměňovat pracovníky za to, že nejsou nemocní. A to platí 

samozřejmě i přesto, že je pro zaměstnavatele výhodné, když zaměstnanci nemocní nejsou. 

 

5) Podpořil byste uvolnění učitelů na „sabatikly“? 

Ano. Možnost (placených) sabatiklů plyne přímo ze zákona a kromě toho mohou být sabatikly velmi 

cenným zdrojem zkušeností učitelů, které mohou být s výhodou použity pro výuku a výzkum. Mám 

však zato, že se sabatikl neslučuje s výkonem funkce vedoucích pracovišť ani proděkanů. 

 

6) Jste pro získávání zahraničních odborníků, případně „zpětné přilákání“ českých odborníků ze zahraničí 

s možností vysokého smluvního platu? (Bez ohledu na zdroje financování?) 

Ano. V tomto případě by však základním kritériem byl přínos pro FIT a konsenzus širšího vedení FIT. 

 

7) Jsou otázky, na které byste neodpověděl? 

Ano. 

 

8) Co si myslíte, že jsou Vaše silné stránky pro volbu? 

Myslím, že jsem prokázal, že podporuji tvůrčí aktivity, orientuji se v právních textech a předpisech, jdu 

do rozumných rizik, nebojím se obklopit schopnými (schopnějšími) lidmi, jsem poměrně odolný vůči 

stresu, mám na věci názor, ale v některých případech jsem někdy ochoten ke kompromisům a mám 

dobré schopnosti jednání i dobré kontakty. Mám též zkušenosti z řady zahraničních akademických 

institucí i z činnosti tuzemských a zahraničních firem. Mám však jistě též řadu slabých lidských stránek. 

 

9) Co si myslíte, že jsou Vaše slabiny? 

Manželka říká, že to jsou zejména nepořádnost, nedůslednost, nedochvilnost a lenost. Obávám se, že 

v seznamu je i řada dalších špatných lidských vlastnosti. Proti nim se snažím s většími či menšími 

úspěchy bojovat. Další potenciálně slabou stránkou pro funkci děkana je moje důvěřivost, z níž jsem 

však již značně „vyléčen“, a také přílišná tolerantnost, kterou však lze zvládnout vhodnými pravidly a 

vhodnými postupy při organizaci činnosti fakulty. 



10) Budete provádět nějaké zásadní reorganizace děkanátu? 

Ne v dohledné době. Mou zásadou je: „Pokud něco funguje, nespravujme to!“ Myslím, že děkanát, 

jako poskytovatel služeb pro fakultu, pracuje dobře. Za potřebné bych považoval snad poskytnutí více 

služeb pro řešitele grantových projektů, ale v tom už provedlo současné vedení kroky ke změně a 

vylepšení a tak bych vyčkal, jak se tyto kroky osvědčí. 

 

11) Proč navrhovaná struktura funkcí neodpovídá rektorátu ani struktuře volebního programu? 

Struktura funkcí odpovídá potřebám fakulty a schopnostem jednotlivých osob. Volební program je 

sepsán přísně dle tematických oblastí, jejichž rozsah jsem se snažil rozumně vyvážit a vzájemně 

oddělit. Jeho struktura ale neodpovídá rozsahu potřeb práce funkcionářů a jejich potřebným vazbám. 

Na rektorátě dochází v současnosti (přinejmenším nedávno došlo) ke změnám kompetencí prorektorů 

a strukturu funkcionářů tomuto vývoji, dle mého názoru, není vhodné přizpůsobovat, i když by to 

mohlo v dílčích případech zjednodušit vztahy (například kompetence proděkan/prorektor 1:1). 

 

12) Máte účast ve firmách, co s tím uděláte? 

Mám následující účast ve firmách: CAMEA, spol. s r.o. (IČ 60746220), kde mám podíl cca 20%, CAMEA 

Reality, s.r.o. (IČ 26283093), kde mám podíl cca 20% a kde jsem jedním ze dvou jednatelů, Petr 

Zapletal hudební vydavatelství, s.r.o. (IČ 26235439), kde mám podíl též cca 20% a F-Osset, a.s. (IČ 

26239728), kde nemám žádný majetkový podíl, ale jsem členem představenstva. Firma CAMEA, spol. 

s r.o. vyvíjí činnost v oblasti dopravních a průmyslových systémů zpracování obrazu, činnosti se 

účastním jako společník – mám podíl na řízení firmy a na přípravě obchodních případů. Tuto činnost 

jsem v případě svého zvolení připraven utlumit nebo přerušit. V každém případě budu postupovat tak, 

aby to nebylo ke škodě FIT VUT v Brně. Firma CAMEA Reality s.r.o. má jedinou obchodní aktivitu, a to 

pronájem budovy firmě CAMEA, spol. s r.o. a v tomto případě, dle mého názoru, není třeba dělat nic. 

Firma Petr Zapletal hudební vydavatelství, s.r.o. je firma, kterou založil můj přítel Petr Zapletal a pro 

kterou jsem mu do začátku poskytl nějaké finance a on mi zato připsal podíl ve firmě. Pro tuto formu 

nevyvíjím žádnou činnost a kromě případného zhodnocení podílu z této firmy nemám prospěch. Dle 

mého názoru zde opět není třeba nic dělat. Firma F-Osset je akciovou společností, kterou ze 100% 

vlastní můj přítel Petr Kolář. Potřeboval pro ni spolehlivého člověka do představenstva. Spolupráci 

jsem mu přislíbil a moje činnost se omezuje na občasnou kontrolu a spolupodepsání obchodních 

dokumentů firmy a nemám z ní prospěch. Dle mého názoru tedy není třeba dělat v tomto případě 

opět nic. Obecně, pokud by vznikla potřeba činnost ve firmách omezit, tak ji omezím. 

 

13) Jste již teď hodně zaměstnán, budete mít případně pro výkon funkce dost času? 

Pro funkci bych si jistě čas našel. Moje současná činnost, kromě výuky a výkonu funkce vedoucího 

ústavu, spočívá v řídicí a výzkumné činnosti na projektech a v přípravě projektů, spolupráci 

s průmyslem a též částečně v přípravě mezinárodní výměny studentů. Velkou část těchto činností 

mohu v současnosti předat svým kolegům, kteří jsou již dnes odborně dosti zdatní a nasbírali 

zkušenosti s činností na projektech. V tomto bodě je situace zcela jiná, než v nedávné minulosti při 

zakládání fakulty, kdy jsem takovou možnost neměl, protože to personální obsazení pracoviště 

nedovolovalo. 

 

14) Jak si představujete zastupitelnost učitelů? 

Zastupitelnost učitelů si představuji tak, že v každém předmětu bude jmenován učitel, který v případě 

výpadku přednášejícího převezme výuku. Takové převzetí by nemuselo být okamžité, ale například 

s týdenním výpadkem. Je ale důležité, aby učitelé věděli, koho by případně měli zastupovat a v jakém 

předmětu, aby věděli, že se na to mají připravit. Výhledově by to mohlo být zohledněno i v rozvrhu. 

 

15) Proč byste nechtěl dát ústavům finanční samostatnost? 

Situace není taková, že bych „nechtěl“, aby ústavy byly finančně samostatné. Skutečností však je, že 



samostatné financování ústavů by dnes, pokud by bylo zavedeno „samo o sobě“, přineslo řadu 

organizačních komplikací a daleko větší konkurenci mezi ústavy. V současnosti takovou konkurenci 

nepovažuji za žádoucí. Kromě toho ústavy mají velmi rozdílné podmínky, v nichž by bylo problematické 

nastavit systém spravedlivě. Je však možné, že se finanční samostatnosti časem nevyhneme. Považuji 

za důležité říci, že ve funkci vedoucího ústavu bych finanční samostatnost v současnosti též nechtěl. 

 

16) Provedl byste nějaké změny v organizaci pracovní doby? 

Ne. Podle mého názoru je v současnosti zpracovaná elektronická evidence pracovní doby velmi dobře 

provozovatelná i v budoucnosti a potřebám fakulty vyhovuje. Vedoucí pracoviště může kromě toho 

pracovní dobu na daném pracovišti upravit podrobněji. 

 

17) Změnil byste systém odměňování na fakultě? 

Ne zásadně, ale jisté změny do systému bych rád provedl. Podle mého názoru je zavedený systém díky 

péči současného vedení dosti spravedlivý a i nadále provozuschopný. Mám však představu o mírném 

dopracování, například v oblasti odměňování za výuku za body získané tvůrčí činností („bobříky“). 

Konkrétně by se v odměňování za výuku jednalo o zavedení korekce za skutečně provedenou výuku 

oproti plánované. Ve tvůrčí činnost je třeba po širší dohodě upravit systém bodování. Kromě toho bych 

rád zavedl „fond pracovní doby“ a odměňování za „režijní“ činnosti akademických pracovníků. Ty 

dosud nejsou příliš zohledňovány. Například při přípravě prezentací, při brigádách, nebo při jednání 

v zájmu fakulty by pracovník na pokyn vedoucího měl povinnost v rámci fondu režijní činnosti práci 

odvést a vykázat za ni započitatelné hodiny. Rád bych též zavedl po širší dohodě pobídky pro mladé 

pracovníky. 

 

18) Změnil byste systém „bobříků“ – bodování za tvůrčí činnost? 

Ano, po širší diskusi, ale samotný systém bych rád ponechal v platnosti. Samotná existence systému 

bodování je velmi dobrá, ale systém dnes příliš nereflektuje kritéria rady vlády pro výzkum a vývoj pro 

hodnocení organizací. Je třeba motivovat pracovníky i tímto směrem, ale samozřejmě je třeba 

zachovat i kritéria důležitá z pohledu chodu organizace a z pohledu „zdravého rozumu“. 

 

19) Zavedl byste nějaké změny ve stipendiích studentů? 

Ano, rád bych zavedl více motivačních odměn pro studenty ve formě mimořádných stipendií, jako 

například stipendium za nejlepší výsledky v předmětu, za nejlepší řešení projektů, za „fair play“, 

případně i další formy mimořádného stipendia po diskusi se „studijními“ proděkany a studentskou 

unií. Mou motivací v tomto směru je potřeba pomoci vytvořit prostředí, v němž se studenti budou 

sami snažit přicházet s originálními přístupy, řešeními a vlastní iniciativou. 

 

20) Jaký je názor Vaší manželky na Vaši kandidaturu na děkana? 

Myslím, že manželka má zdravý názor. V práci podporuje, ale moje kandidatura je jí celkem lhostejná. 

 

21) Myslíte, že existují firmy, které by chtěly studentům poskytovat služby? 

Ano. Měl jsem například krátký neformální rozhovor s lidmi ve firmě Legia, která zajišťuje tiskové a 

grafické služby na Fakultě architektury VUT v Brně, a tato firma by asi měla zájem zřídit pobočku 

v prostorách nebo v blízkosti Fakulty Informačních technologií, kde by mohla provozovat například 

velkoformátový plotter a sběr/výdej zakázek na jiné grafické služby. Jistě by se našly i další firmy. 

 

22) Pro myslíte, že je dvoustupňový systém řízení na fakultě optimální? 

Protože vyhovuje potřebám fakulty. (Změnil bych však pravomoci vedoucích ústavů.) Alternativou by 

snad byl vícestupňový systém řízení s odděleními v ústavech, ale kromě toho, že by asi byl neúčelný, 

by to vedlo ke komplikacím v administrativě (více příkazců). Navíc by to vystavilo „vedoucí pracovníky 

vedoucích pracovníků“, tedy vedoucí ústavů, povinnostem daným zákonem o střetu zájmů. 



23) Jak budeš stabilizovat perspektivní akademické pracovníky- jde o problém smluv na dobu určitou? Nyní 

je v kolektivní smlouvě uzavírání smluv na dobu trvalou pouze u pracovníků po překročení věku 55 roků. 

Pokud se týká stabilizace perspektivních akademických pracovníků, předpokládám stabilizaci tím, že 

bychom jim mohli dávat trošku větší počáteční platy při nástupu (třeba přes „hypotézu o odučených 

hodinách“). Pokud se týká smluv na dobu neurčitou, mám zato, je možno uzavírat již v dřívějším věku 

než v 55 letech. Nicméně považuji za potřebné stanovit jasné podmínky, za nichž smlouvu na dobu 

neurčitou budeme uzavírat. Například by to mohlo být získání Ph.D. Jinak bych preferoval smlouvy na 

dobu určitou, ale relativně na dlouhou dobu, například 5 let. Nebyl bych proti tomu, aby se doba 

„vypršení“ smlouvy v případě dobrých výsledků, které je zase třeba definovat, posouvala „dopředu“ 

tak, aby pracovníci měli před sebou například nejméně 2 roky „jistoty smlouvy“. Výjimkou jsou místa 

výzkumníků na projektech, která je vhodnější uzavírat na dobu určitou). Obě tyto otázky (podpora 

mladých pracovníků a smlouvy na dobu neurčitou) je třeba podrobit širší diskusi. Viz též otázku a 

dopověď č. 2. 

 

24) Pracovní řád/předpis umožňuje nyní povolit pracovníkovi práci doma - jak se k této možnosti stavíte? 

K možnosti práce doma se stavím kladně, pokud se týká akademických pracovníků a výzkumníků. Mělo 

by to být (a dnes  to de-facto je) v pravomoci vedoucího součásti. Podle mého názoru by měl vedoucí 

pracoviště mít možnost práci doma nařizovat v případě, že to pracovníkovi přinese pro práci lepší 

podmínky. Jsem i pro to, aby se tohoto institutu skutečně využívalo (například 2x měsíčně). Nicméně 

pracovník by měl stále být dosažitelný ve stanovenou dobu vhodným komunikačním prostředkem. V 

případě jiných pracovníků než výzkumníků a akademických pracovníků bych práci doma chápal spíše 

jako výjimečnou možnost. Viz též otázku a odpověď č. 3. 

 

25)  Jaké proporce by měly mít výuka a výzkum? 

Nemyslím, že by bylo možné přímo specifikovat poměr výzkumu a výuky – tedy říci „kolik to teď bude“. 

Ten poměr je dán objemem peněz na výzkum, který dokážeme získat prostřednictvím projektů. Těch 

je, podle mého názoru, pořád spíše méně než by bylo vhodné. Můj názor je, že optimální poměr 

objemu prostředků na výuku a výzkum je cca 1:1. Nicméně ve financování výzkumu je třeba „doladil“ 

sytém tak, aby financování výzkumu na fakultě bylo průhlednější a bylo zřejmé, jaké jsou skutečné 

režijní náklady (ty dnes přesně neznáme). O objemu případného spolufinancování rozhoduje 

akademický senát v rozpočtu (to se dlouhodobě děje). S tímto příspěvkem by potom měla hospodařit 

„rada tvůrčích projektů“, která byla nedávno zřízena (to ještě nebylo úplně uvedeno do praxe). 


