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Motto: „Laťka je vysoko, musíme ji ale společně ještě pozvednout“ 
Fakulta informačních technologií vyrostla za současného vedení v uznávanou, kvalitní, konkurenceschopnou, 

progresivní a velmi dobře materiálně vybavenou fakultu VUT v Brně. Na fakultě, zejména díky iniciativě 

současného vedení a snaze všech zaměstnanců, studuje přes dva tisíce studentů a zájem o studium trvá. 

Studenti a zaměstnanci mají ke své práci zázemí pravděpodobně nejmodernějšího školského komplexu v České 

republice. Tvůrčí činnost je na velmi dobré úrovni a fakulta se účastní řady výzkumných projektů. Úloha nového 

děkana a vedení fakulty bude dosti obtížná, protože „laťka je velmi vysoko“, a bude to úloha zcela jiná, než byla 

úloha stávajícího vedení, protože možnosti expanzivního rozvoje, jak jsme jej dosud zažívali, jsou vyčerpány. 

Vize 
Bylo by krásné, kdyby Fakulta informačních technologií byla fakultou plnou samých šikovných studentů, kde by 

učili a bádali samí odborně zdatní a ochotní učitelé a výzkumníci s vynikajícími vědeckými výsledky. Bylo by 

výborné, kdyby byla fakulta uznávána jako kvalitní, pevná a stabilní část Vysokého učení technického v Brně, 

kdyby byla známa ve světovém měřítku svými výsledky a kdyby byla i všeobecně vyhledávaným partnerem pro 

pedagogické a výzkumné projekty. Bylo by skvělé, kdyby studenti naší fakulty byli hrdí na své studijní výsledky, 

ani by je nenapadlo, že by mohli při studiu někdy postupovat nečestně, a kdyby současně učitelé nemuseli 

studenty z nečestného jednání dopředu podezřívat. Bylo by to dokonalé, kdyby toto vše bylo provázeno 

příjemnou atmosférou, dobrým ekonomickým zázemím a dobrými službami studentům i zaměstnancům. 

Jakkoli jsme výše uvedené vizi blízko, dá ještě velmi a velmi mnoho práce ji skutečně realizovat v praxi. 

Výuka 
Výuka je základní aktivitou fakulty a základním smyslem práce většiny jejích zaměstnanců. V současnosti fakulta 

nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studium. Kromě toho má oprávnění k habilitačním a profesorským 

řízením. Všechny tyto možnosti musí být zachovány. Nabídku magisterských studijních oborů je potřebné 

rozšířit a pro dobré zajištění takového kroku současně formálně oddělit studijní obory od ústavů. 

V bakalářském studiu bude vhodné zavést dva odlišné studijní programy s odlišností v důrazu na rozsah 

teoretických a prakticky zaměřených kurzů. Do budoucna je dále třeba se soustředit zejména na zajištění kvality 

a stability studijních programů a to i prostřednictvím diskuse se studentskou unií. V organizaci výuky chybí 

zastupitelnost přednášejících a zbývá také dopracovat mechanismus zadávání výuky učitelům. Je zapotřebí 

rozšířit výuku v angličtině a to jak jako volitelnou možnost pro studenty v českých studijních programech, tak i 

pro cizince studující v anglických studijních programech a pro „výměnné“ studenty v rámci programu ERASMUS 

nebo obdobného budoucího programu, který případně program ERASMUS nahradí. 

Chtěl bych zejména oddělit studijní obory od ústavů, podpořit akreditaci nových oborů v magisterském studijním 

programu, rozšířit výuku v angličtině v bakalářském i magisterském studijním programu a více o programech 

diskutovat se studentskou unií. Nechtěl bych vytvářet nové obory přímo svázané s jednotlivými ústavy. 

Péče o studenty 
Studenti jsou z pohledu fakulty „zákazníci“ a současně „žáci“. K tomu, aby byli „zákazníky“, musíme studenty 

přesvědčit svým „produktem“, tedy kvalitním vzděláváním, které je zapotřebí řádně propagovat, inovovat a 

udržovat, aby bylo co nejlepší a konkurenceschopné. To vše samozřejmě v rámci zadání a financování z MŠMT, 

protože v tomto případě nejde o „čisté tržní prostředí“. Součástí našeho „produktu“ jsou i služby studentům. 

Základní služby, jako jsou ubytování a stravování, i některé doplňkové služby, například knihovní služby a prodej 

knih, jsou v současnosti studenty již využívány. Aby se na naší fakultě dobře studovalo, musíme nabídku služeb 

pro studenty dále rozšířit přímo nebo prostřednictvím spolupráce s firmami. Jednalo by se například o služby 

v oblasti tisku a grafických služeb, prodeje psacích potřeb a médií i dalších služeb, jejichž potřeba se jistě objeví. 

Studenti jsou nejen „zákazníci“, ale i „žáci“, a jsou též hodnocení a známkováni. Přitom je třeba dodržovat 



objektivitu a dbát na to, aby byly při hodnocení zachovávány zásady čestného jednání. Zásady čestného jednání 

nestačí jen „vynucovat“ a „hlídat“, k čemuž lze využít všech rozumných a legálních prostředků, ale lepší je 

vytvořit atmosféru a vědomí, že „podvádět je špatné a hloupé“. K tomu je třeba studenty motivovat a to 

i oceněními za vynikající výsledky v předmětech, za „fair play“ nebo jinak ve spolupráci se studentskou unií. 

Chtěl bych zejména rozšířit služby pro studenty na fakultě nebo umožnit jejich poskytován firmami, zavést ve 

spolupráci se studentskou unií motivační pobídky pro studenty tak, aby se zakořenila myšlenka, že „podvádět je 

špatné a hloupé“ a tuto myšlenku i jinak prosazovat. Nechtěl bych studentům „planě vyhrožovat“ zpřísněním 

kontroly při studiu v případech, kdy postih nelze prosadit, ale postupovat důsledně tam, kde to je možné. 

Věda a výzkum 
V oblasti vědy řeší fakulta řadu projektů financovaných z tuzemských zdrojů i z prostředků EU. Věda, výzkum a 

tvůrčí činnost tvoří podstatnou část náplně akademických pracovníků a tedy podstatnou část činnosti fakulty a 

její podíl na činnosti fakulty stále roste. Takový trend je správný a musíme jej ještě posílit a podporovat další 

získávání výzkumných projektů. Bude také třeba dopracovat systém managementu, ekonomického zabezpečení 

a odměňování za tvůrčí činnost. Nyní je praxe taková, že projekty jsou na fakultě chápány často jako 

„doplňková činnost řešitele“, ale bylo by dobré, aby byly „věcí fakulty“. K tomu by mohla přispět nedávno 

založená rada tvůrčích projektů. Bude třeba též při financování výzkumných projektů přejít na reálné režijní 

náklady a najít na fakultě způsob „sladění podmínek“ pro různé grantové projekty s různým financováním. 

Cestu k takovému sladění by mohla vytvořit práce rady tvůrčích programů a dofinancování spoluúčasti projektů 

ve spolupráci s akademickým senátem fakulty. Přestože objem grantových projektů v současnosti čerpaných 

fakultou je poměrně velký, je zapotřebí podpořit přípravu grantových projektů tak, aby bylo zabezpečeno 

financování výzkumu i do budoucna. To se týká zejména přípravy mezinárodních projektů financovaných 

Evropskou unií, protože se dá očekávat, že podíl takových projektů na financování vědy v budoucnu poroste. 

Chtěl bych zejména podpořit činnost rady tvůrčích projektů, dopracovat metody financování a v rámci 

spolupráce s akademickým senátem na rozpočtu fakulty dále podporovat dofinancování výzkumných projektů 

a finančně podpořit i přípravu projektů. Nechtěl bych, aby projekty byly chápány jen jako iniciativa řešitele. 

Vnější vztahy 
V oblasti vnějších vztahů naše fakulta, stejně jako řada obdobných institucí v České republice, teprve hledá 

model své činnosti. Rozvíjet je třeba zejména kontakty s průmyslem a se zahraničními institucemi. Ve vztahu 

s průmyslovými podniky je třeba vybudovat obraz Fakulty informačních technologií jako schopného partnera, 

který není použitelný jen jako „dodavatel vzdělaných pracovních sil“, ale jako partner v tvůrčích projektech a 

v dalších formách spolupráce. Ty mohou pro fakultu znamenat dobrý základ pro ověření i aplikaci výzkumných 

výsledků a pro průmyslové partnery dobrou možnost otestování perspektivních myšlenek. V rámci fakulty je 

potřebné zřídit průmyslovou radu, která by sdružovala zástupce firem se zájmem o spolupráci s fakultou a s níž 

by bylo možno připravit vhodné formy spolupráce mezi fakultou a průmyslem. K tomu, aby spolupráce 

s firmami byla úspěšná, je třeba dopracovat i postupy při transferu technologií. Ty jsou sice v současnosti 

předmětem úpravy v rámci směrnic VUT, ale je otázkou, zda taková úprava bude pro potřeby FIT dostatečná. 

Velmi důležité jsou pro fakultu i vztahy s akademickými institucemi, zejména v zahraničí. Vztahy se zahraničím 

vytvářejí potenciál pro výměnu studentů i učitelů. Vytvářejí však také strategický potenciál fakulty, který může 

pomoci zajistit dlouhodobou stabilitu v oblasti výše zmíněných grantových projektů. Tento strategický potenciál 

též umožní integraci naší fakulty do evropského prostoru, od kterého byla za minulého režimu izolována. 

Chtěl bych zejména vytvořit průmyslovou radu FIT, otevřít dialog o spolupráci s podniky, posílit navazování 

kontaktů v zahraničí a vytvořit funkční mechanismus transferu technologií vhodný pro FIT. Nechtěl bych vytvářet 

samoúčelné vazby s podniky, ale soustředit se na oboustranně výhodné vazby a přípravu konkrétních projektů. 

Hospodaření 
Hospodaření fakulty je jedním z klíčových faktorů pro úspěšný chod fakulty. Základními faktory pro dobré 

hospodaření jsou dostatečné vstupy, dobré hospodaření a dobrá dohoda s partnery. Vstupy jsou založeny na 

získávání dostatečného počtu studentů a na získávání projektů s dobrou finanční podporou. Dobré hospodaření 



v případě fakulty znamená efektivní správu fakulty, tedy zejména děkanátu, CVT, budov a ústavů. Efektivní 

správa neznamená šetření za každou cenu, ale spíše správné výdaje na správných místech. Dobrá dohoda 

s partnery v našem případě znamená zejména dobrý způsob přerozdělování prostředků „vydělaných“ fakultami 

na úrovni rektorátu VUT a dohoda s partnerskými fakultami o financování výuky. Hospodaření je možné 

provádět na fakultě jako celku nebo na jednotlivých ústavech a součástech samostatně. V současnosti není 

vhodná doba pro samostatné financování ústavů a součástí a to z několika důvodů. Základním důvodem je 

skutečnost, že hospodaření na úrovni fakulty může být efektivnější než na oddělených součástech. Dalším 

důvodem je fakt, že by oddělením financování nutně vznikla vyšší konkurence mezi ústavy navzájem a 

komplikace vztahů mezi ústavy a ostatními součástmi. To by v současnosti nebylo žádoucí. Důležitým důvodem 

je také to, že ústavy a součásti mají dosti rozdílné podmínky k činnosti a užívají prostory s dosti rozdílným 

charakterem (například historický klášter versus nové budovy). Z pohledu hospodaření obecně je fakulta 

v současnosti ve velmi dobrém stavu, ale o tento dobrý stav je třeba se aktivně starat. V některých případech 

by bylo vhodné systém dopracovat, zejména v metodiky financování výuky a ve vztahu k rektorátu VUT. 

Chtěl bych zejména stabilizovat otázky financování a správy ve vztahu k rektorátu VUT, dopracovat financování 

výuky s fakultami nebo rektorátem VUT, dále bych chtěl udržovat fakultu v ekonomicky stabilním a technicky 

dobrém stavu. Nechtěl bych radikálně „předělávat“ hospodářské uspořádání fakulty, které dobře funguje. 

Informační systém 
Informační systém fakulty (IS) je vitální součásti chodu fakulty. Tvůrcům IS děkujeme za vytvoření nástroje, 

který má podstatný podíl na efektivním chodu fakulty a na efektivní výměně informací se studenty při výuce. 

V dohledné budoucnosti neexistuje rozumná možnost náhrady IS jiným systémem, ačkoli je občas na úrovni 

VUT v Brně naznačena možnost centralizace informačního systému a jeho unifikace na celém VUT. Jedinou 

alternativou pro fakultu je současný IS zachovat. Rozumnou možností pro jednání na VUT je nadále chápat IS 

jako interní fakultní nástroj, který je z hlediska informačního systému VUT uživatelským rozhraním fakulty 

k datovým úložištím VUT a v tomto směru je s informačním systémem VUT kompatibilní. Do IS je třeba nadále 

investovat, rozvíjet jej a udržovat, aby reflektoval potřeby fakulty a aby její činnost mohla být trvale efektivní. 

Chtěl bych zejména rozvíjet IS, aby reflektoval potřeby fakulty a současně udržovat kompatibilitu 

s centralizovaným informačním systém VUT, ať už to technicky znamená cokoli. Nechtěl bych dopustit výpadek 

IS, protože by to velmi citelně postihlo výuku a chod fakulty a mělo by to i negativní dopad na ekonomiku. 

Výstavba 
Současný stav výstavby je velmi slibný, ale je třeba výstavbu areálu ještě dotáhnout do konce. Budovy, které 

užívá Fakulta informačních technologií, byly v minulých několika letech nově vybudovány nebo rekonstruovány. 

Není však dokončena rekonstrukce budovy S („zámeček“) a výstavba nové budovy Q („vedle pivovaru“). To je 

prioritou pro další období. Bylo by vhodné budovy nejen dokončit, ale ihned využít pro vhodné aktivity fakulty, 

aby VUT nemuselo nové budovy „zaplnit“ jinak. Mohlo by se jednat například o výzkumné aktivity spojené se 

strukturálními fondy Evropské unie nebo o projekty spolupráce s průmyslem, případně o větší národní či 

mezinárodní výzkumné projekty. Kromě toho by bylo vhodné získat v okolí areálu územní rezervu pro případné 

další rozšíření areálu fakulty, aby se v budoucnu případně nestalo územní omezení „brzdou“ dalšího rozvoje. 

Chtěl bych zejména zajistit financování rekonstrukce budovy S („zámečku“) a výstavby budovy Q („vedle 

pivovaru“). Nechtěl bych, aby byly do areálu Božetěchova umístěny útvary VUT mimo FIT, aby nebyl omezen 

budoucí rozvoj, případně aby správa či užívání dalších budov v areálu Božetěchova byla přesunuta mimo FIT. 

Organizace 
Organizace fakulty je v současné době založena na dvoustupňovém řízení. Dvoustupňový systém řízení je na 

naší fakultě správný a funkční. Není tedy třeba měnit organizační uspořádání fakulty ani její status, který 

uspořádání definuje. Výjimkou by v budoucnu mohlo být již dříve zvažované založení samostatných 

výzkumných laboratoří nebo provedení obdobných drobných změn, samozřejmě ve spolupráci s akademickým 

senátem fakulty. V rámci organizace fakulty se osvědčilo zadávání úkolů v rámci fakulty prostřednictvím kolegií 

děkana. Tento způsob organizace je potřeba zachovat. Bude však též vhodné posílit pravomoci vedoucích 



součástí tak, aby se dnes de-facto 1,5 stupňové řízení změnilo na opravdu dvoustupňové. Současně je potřebné 

„doladit“ pravomoci a zodpovědnosti vedoucích tak, aby si přesněji odpovídaly vzájemně a odpovídaly přesněji 

i úkolům součástí fakulty. Mírné změny bude v této souvislosti vhodné zavést i v odměňování akademických 

pracovníků a výzkumníků. Systém je dobře zpracován a je založeno výhradně „na výkonu“. Některé práce, 

například práce ve prospěch fakulty, tedy „režijní práce“ (přípravy na projekty, výstavy, návštěvy, propagační 

akce a podobně), v něm však v současnosti nejsou zahrnuty. Ti, kteří „režijní práce“ na pokyn vedoucího 

vykonají, dnes vesměs pracují „zadarmo“. Možná bude třeba provést i další změny v souvislosti s výukou. 

Chtěl bych zejména posílit pravomoci vedoucích pracovišť, přesněji sladit jejich pravomoci a zodpovědnosti a též 

modifikovat některá kritéria odměňování akademických pracovníků. Nechtěl bych dramaticky měnit strukturu 

fakulty ani systém odměňování pracovníků v rámci fakulty jako celek, protože dobře funguje. 

Péče o zaměstnance 
V rámci péče o zaměstnance fakulty je třeba umožnit pracovníkům další vzdělávání a to jak v profesních 

kurzech, jazykových kurzech, ale u akademických pracovníků i prostřednictvím sabatiklů. Další možností je 

uvolňováním pracovníků na dlouhodobé stáže v průmyslu nebo v akademických institucích, zejména 

v zahraničí. To je samozřejmě možné jen za předpokladu, že to neohrozí organizaci fakulty nebo činnost ve 

výuce a výzkumu. Obecně ale získávání zkušeností mimo fakultu a její zúročení ve výuce či výzkumu na fakultě 

je žádoucí. Dalším cílem, který je třeba v péči o zaměstnance sledovat, je dosažení obdobných podmínek pro 

akademické pracovníky – učitele a pro výzkumníky. Péče o zaměstnance též zahrnuje možnosti rekreace, 

organizování kulturních a sportovních akcí a společné aktivity zaměstnanců fakulty. Tuto činnost bude třeba, 

jako ostatně péči o zaměstnance jako celek, konzultovat a vyjednávat zejména s odborovou organizaci fakulty. 

Chtěl bych zejména posílit možnost vzdělávání pracovníků fakulty v rámci profesních a jazykových kurzů, 

podpořit možnost výjezdů na sabatikly a možnost dlouhodobých stáží. Nechtěl bych však pracovníkům nařizovat 

účast na kurzech, pokud to nebude pro jejich práci bezprostředně nutné. Rozhodnutí je na každém z nás. 

Různé 
Pracovníky a studenty fakulty jistě trápí různé věci, které jim komplikují na fakultě. Mohou být velkého i malého 

rozsahu a bude úkolem pro příští období s nimi „zápasit“. Příklady lze hledat v poměrně pracné administrativní 

práci při přijímacích zkouškách, na což někteří kolegové poukazují, v nemožnosti odbočit doprava při výjezdu 

z garáží na Božetěchové 1, v chybách v orientačním systému, nedostupnosti automatů na kávu a odpadkových 

košů v areálu a podobně. Úkolem vedení fakulty bude řešení i takových „drobností“. 

Chtěl bych zejména vyjít vstříc studentům i zaměstnancům ve věcech, které se mohou zdát drobnostmi, ale které 

mohou komplikovat práci. Nechtěl bych případné stesky na takové záležitosti bagatelizovat, ale řešit je. 

Priority 
Nejdůležitějšími úkoly, které je třeba prioritně vyřešit a na které je nutno se v dalším období soustředit, jsou: 

- zajištění plného provozu areálu Božetěchova a dostavění budov S a Q („zámeček“ a „chybějící budova“) 

- stabilizace ekonomiky fakulty po ukončení „expanzivního rozvoje“ 

- akreditace nových studijních oborů magisterského studijního programu 

- dopracování systému odměňování akademických pracovníků a stanovování úvazků 

- podpora výuky v anglickém jazyce a mezinárodní výměna studentů a učitelů 

Motivace 
O kandidatuře na jmenování děkanem jsem v minulosti příliš neuvažoval, i když se o tom občas někdo zmínil. 

Přibližně před půl rokem mě však několik kolegů z fakulty, jichž si velmi vážím, oslovilo s tím, že bych měl o 

kandidatuře vážně přemýšlet. Začal jsem o věci uvažovat a došel jsem k názoru, že se o kandidaturu pokusím. 

Nemyslím, že bych byl pro funkci děkana nějak „předurčen“, ale mám zkušenosti a znalosti chodu jak naší 

fakulty, tak i několika tuzemských i zahraničních firem a akademických institucí. Kromě toho mám k fakultě 

dlouhodobý vztah a byl bych rád, kdyby fakulta dobře fungovala. Vím, že „co funguje, nespravuj“, ale 

připouštím i rozumnou míru rizika. Jistě platí, že „kdo nic nedělá, ten nic nezkazí, ale také ničeho nedosáhne“. 


