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Volební program kandidáta na funkci děkana FVTM UJEP 
 

na období 2015 až 2019 
 
 

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. 
 
 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
dovolte mi, prosím, abych Vás oslovil se svým volebním programem kandidáta na děkana Fakulty 
výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Nejprve bych se 
chtěl podělit o to, jak vnímám roli fakulty uvnitř univerzity a v našem regionu, kde vidím její silné 
a kde naopak slabé stránky a jaká řešení bych chtěl jako děkan přijmout ke zlepšení současného 

stavu. V závěru se pokusím ve stručnosti vysvětlit, co mě vedlo k tomu, že jsem po dlouhém 
zvažování přijal výzvy některých z Vás a kandiduji v druhé volbě na děkana Fakulty výrobních 
technologií a managementu. 
 
Technicky zaměřenou fakultu vnímám jako naprosto klíčovou součást naší univerzity lokalizované 

v tradičně průmyslovém kraji. Naše fakulta sice patří k mladším a z hlediska počtu kateder menším 
fakultám univerzity, o to větší je však její význam pro náš region. Svou činnost provozuje ve třech 
odlehlých a z hlediska funkčnosti více či méně nevyhovujících budovách. Pozitivem je, že i přes 
tento zcela zřetelný handicap se jí v minulosti podařilo vydobýt si v našem tradičně velmi 
industriálním, bohužel však také sociálně znevýhodněném, regionu severozápadních Čech pozici 
respektované akademické instituce s velkým zájmem zaměstnavatelů o její absolventy. 
 
K prestiži a pozici fakulty v regionu přispívá nepochybně také skutečnost, že se prostřednictvím 
Vědeckotechnického parku daří oboustranně výhodná spolupráce fakulty s průmyslovými podniky. 
Vzhledem k dlouhodobě podfinancovanému vysokému školství v ČR vnímám tuto spolupráci jako 
jednu z možností získání mimodotačních finančních zdrojů pro fakultu a chtěl bych ji proto do 
budoucna ve spolupráci s jednotlivými katedrami a studenty výrazně posílit. Pozitivní roli v tomto 
úsilí nepochybně sehraje připravovaná certifikace fakulty dle ISO 9001. Budování těsných vazeb 
s průmyslovými podniky v regionu vidím jako hlavní náplň práce budoucího proděkana pro vnější 

vztahy. 
 
Patrně i díky vzdělanostní a sociální struktuře obyvatelstva v našem regionu se fakultě zatím daří 
získávat studenty jak do denního, tak i kombinovaného studia v poměrně velkých počtech, přičemž 

ti studenti, kteří úspěšně ukončí některý z náročných studijních oborů akreditovaných na fakultě, 
nemívají problémy s uplatněním v praxi. Ostatně každý, kdo se byť jen vzdáleně přiblížil řízení 
a provozu průmyslové firmy, ví, jaký je hlad po pracovitých, spolehlivých, schopných 
a komunikativních technicích. Skutečností je, že tento hlad není vázán jen na náš region, ale týká 

se celé průmyslové Evropy. Z hlediska rozvoje fakulty v oblasti akreditace nových studijních oborů 

v blízké budoucnosti a v současné neutěšené personální situaci na fakultě považuji za klíčové 

využít synergie fakult UJEP a pokusit se akreditovat mezifakultní navazující magisterská studia 
zejména ve spolupráci s PřF a FSE. 
 
Z předchozích odstavců by se mohlo zdát, že fakultu vnímám jako bezproblémovou, úspěšnou 
a konsolidovanou instituci, jejímž jediným problémem je ne zcela důstojné a funkčně naprosto 

nevyhovující stavební zázemí. Bohužel, tak tomu není. Při hodnocení situace na fakultě mě 

bohužel napadá parafráze slov Václava Havla z novoročního projevu z roku 1990 „Naše fakulta 
nevzkvétá”. 
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Jedním z vážných problémů, s nimiž se fakulta v současné době potýká, je zcela zásadní 
personální krize, která ohrožuje funkčnost a snad i samotnou existenci fakulty. Přirozeným 
důsledkem této krize pak je, že se nedaří akreditovat nové navazující magisterské obory. Další, 
ještě horší problém, který otřásá fakultou v samotných základech, jsou naprosto zásadní 
mezilidské spory, problémy v komunikaci mezi některými členy naší akademické obce a nesmyslné 

rozdělování akademiků na techniky a 'netechniky'. Zřetelným indikátorem těchto problémů jsou pak 
odchody několika perspektivních zaměstnanců fakulty, včetně nově habilitované docentky 
a bývalého úspěšného a uznávaného proděkana pro studium. Tyto ztráty jsou zejména v současné 

personálně alarmující situaci obzvlášť bolestné a velmi těžko nahraditelné. Chápu, že v těchto 

podmínkách někteří kolegové/yně, kteří se necítí být podporováni, hledají jen velmi těžko motivaci 
k práci. V personální oblasti a v komunikaci vidím největší dluh minulého vedení. Jsem připraven 
udělat maximum pro to, aby všichni členové akademické obce cítili stejnou maximální podporu ze 
strany vedení fakulty, která se bude týkat mimo jiné i jejich kvalifikačního růstu. Vnímám to jako 
dluh fakulty vůči těmto kolegům a jsem připraven zohlednit tento závazek i při výběru vědecké rady 
fakulty. 
 
Fakulta je tvořena katedrami, a tak jak silné jsou jednotlivé katedry, je silná i samotná fakulta. 
Bohužel se síla fakulty neměří silou nejsilnější katedry. Mělo by být tedy v zájmu všech, kateder 
i jednotlivých akademiků, aby kromě domovských kateder vzkvétala i fakulta jako celek. Svébytné 

katedry jsou úhelnými kameny každé fakulty, avšak bez společného úsilí a synergie kateder 
a jejich vedení s vedením fakulty se nemůže podařit naplnit sebelepší děkanský program. I toto je 

důvod, proč je důležitým bodem mého programu vypsání výběrových řízení na místa všech 
vedoucích kateder FVTM. Domnívám se, že je čas zastavit se a upřímně si říct, co se podařilo, co 
se nedaří a proč, a zodpovědně posoudit nabízené alternativy vzešlé ze soutěže rozvojových 
koncepcí kateder prezentovaných ve výběrových řízeních. Jsem přesvědčen o tom, že do 
budoucna by se měl takovýto postup stát běžnou praxí při každé výměně děkana. Protože pozici 
vedoucích kateder vnímám stejnou optikou jako pozici děkana, tedy jako službu svěřené části 
akademické obce, je přirozené, že pro zdravý vývoj kateder by i na pozicích jejich vedoucích mělo 
po určité době docházet ke změnám. 
 
Jak jsem uvedl v úvodu, fakulta sídlí ve funkčně zcela nevyhovujících a nedůstojných prostorech. 
Jako děkan budu samozřejmě brát jako jednu ze svých priorit přípravu a snad i začátek výstavby 
nové budovy fakulty. Tu vnímám jako naprosto zásadní investici s výrazným přesahem do daleké 

budoucnosti. Z toho důvodu bych opět inicioval vnitrofakultní diskusi o prostorových a kvalitativních 
požadavcích, jaké na novou budovu, kanceláře, učebny, laboratoře a dílny máme. Poté, inspirován 
postupem PřF, budu prosazovat architektonickou soutěž, patrně opět ve formě soutěže o návrh 
(SoN) na architektonické řešení budovy. Teprve po vybrání vítězného návrhu bych přistoupil 
k vlastní stavbě. Uvědomuji si možné námitky některých kolegů, že se tak zbytečně zdrží celá 

stavební realizace. Jsem však pevně přesvědčen o tom, že toto případné zdržení se nám 
mnohonásobně vrátí v podobě reprezentativní a funkční budovy, která pozvedne kampus a stane 
se důstojnou součástí města (viz vítězný návrh budovy CPTO). 
 
Zbývá zodpovědět otázku, kterou jsem si položil v úvodu. Proč kandiduji na funkci děkana FVTM? 
Domnívám se, že naše fakulta se v současnosti nachází v blízkosti bodu zvratu. Na jednu stranu 
technicky zaměřenou fakultu v našem regionu chtějí studenti, průmyslové podniky, město, kraj 
i Vláda ČR, na stranu druhou máme uvnitř naší akademické obce a fakulty řadu problémů, které 

nyní musíme, ať chceme nebo ne, nějakým způsobem řešit. Na nás, akademické obci FVTM leží 
vzrušující úkol fakultu úspěšně budovat a rozvíjet, čímž zdaleka nemyslím jen výstavbu nové 

budovy. Tuto výzvu chápu jako neopakovatelnou příležitost spolupodílet se na budování instituce, 
která má a bude mít výrazný pozitivní dopad na region, kde jsem se narodil, kde žiji a který mám 
rád. Zkusme proto, prosím, zapomenout na staré spory a spojit zkušenosti a znalosti starších 
kolegů s elánem a energií kolegů mladších a pokusme se společně dobudovat fakultu technického 
zaměření, respektovanou nejen v našem regionu, ale i v celé České republice. Podaří-li se nám 
spolupracovat, vidím další rozvoj technicky zaměřené fakulty v našem regionu jako projekt předem 
předurčený k úspěchu. 
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Teze k jednotlivým oblastem 
 
 

Děkanát a agenda proděkanů 

 
• děkanství chápu jako službu fakultě a lidem spojených s fakultou 

• jasné vymezení pravomocí proděkanů a tajemníka a nebudu tolerovat jakékoli zásahy kohokoli 

do kompetencí děkana či proděkanů 

• budu klást důraz na komunikaci - je nezbytné mluvit s lidmi, předjednávat a předcházet 

nedorozuměním 

• jako děkan budu intenzivně komunikovat s rektorem a prorektory 

 
Studium - výchova techniků pro 21. století 

Zcela klíčové do budoucna je udržet si vysoký počet studentů jak prezenčního, tak kombinovaného 
studia. Cestu k tomuto cíli v žádném případě nevidím ve snižování náročnosti studia, ale 
v promyšlenosti a atraktivitě nabízených studijních oborů, v rozumné reflexi požadavků průmyslu 
a ve způsobu komunikace akademiků se studenty. Věřím, že ti studenti, kteří berou své studium na 
naší fakultě vážně, dají před snižováním náročnosti studia přednost náročnému studiu s férovým, 
kolegiálním a maximálně vstřícným přístupem akademiků. 
 
I v našem regionu působí celá řada zahraničních firem. Kromě technického vzdělání požadují 
nejen zahraniční firmy i tzv. měkké dovednosti, tedy pracovitost, schopnost improvizace, 
komunikativnost, schopnost sebeprezentace, sebereflexe a prezentace své práce, a v neposlední 
řadě schopnost domluvit se cizím jazykem, kde výrazně dominuje angličtina. Ostatně vysoký 

management v zahraničních firmách je často tvořen cizinci a považuje se za samozřejmost, že 
každý, kdo ve firmě komunikuje s top managementem, běžně to bývá i střední technický personál, 
hovoří anglicky. 
 
Cílové kompetence: 

• odbornost 

• poctivost ve studiu -> pracovitost 

• komunikativnost 

• důraz na schopnost aktivní komunikace v cizím jazyce -> angličtina (zahraniční firmy v regionu) 

• sebeprezentace, sebereflexe a prezentace vlastní práce i v cizím jazyce (soft skills) 

 
Prostředky: 

• kvalita, náročnost a promyšlenost studijních oborů, praxe 

• vstřícnost a férovost akademiků ke studentům 

• posílení moderních výukových prostředků - e-learning (klíčový zejména pro kombinované 

studenty) -> snížení počtu neúspěšných studentů 

• využití potenciálu fakultních škol a práce PR oddělení v oblasti propagace fakulty 

• praxe během studia - sepětí s průmyslem 

• podpora zapojení studentů do výzkumu, práce pro VTP (spolupráce studentů s průmyslem) 

• integrace angličtiny do výuky - např. diplomový seminář, prezentace studentských referátů na 

zvolené téma z dané technické oblasti v angličtině (studenti se učí navzájem) 

• postupná internacionalizace fakulty - ERASMUS+ (zvyšovat počty vysílaných a přijímaných 

studentů do/z jazykově vzdálených oblastí) - stimulujme studenty spontánně komunikovat 

v cizím jazyce 
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Věda a další tvůrčí činnost 

• výrazně finančně motivovat publikační činnost bodovanou RIV, řešitele a spoluřešitele grantů 

GAČR, TAČR, MPO a podobně 

• zapojit studenty doktorských studijních programů do vytvářených vědeckých týmů zaměřených 

na určitou výzkumnou oblast 

• materiálně i administrativně podpořit práci nově vzniklých výzkumných týmů fakulty v oblasti 

nových materiálů a nanomateriálů a povrchového inženýrství, výpočtových metod 

a v inženýrském počítačovém modelování 

• výstupy z výzkumu vygenerovaných v rámci činnosti fakulty aplikovat ve formě patentů, 

ověřených technologií, užitných vzorů, certifikovaných metodik a certifikovaných softwarů 

 
Vnější vztahy - orientace na průmysl 

• nalézat nová partnerství a rozšiřovat komunikaci s průmyslovými podniky ČR - využití 

organizační struktury Hospodářské komory ČR, zejména odborných sekcí Průmysl, Energetika 

a Vzdělávání Okresní hospodářské komory Most, Svazu průmyslu a dopravy a Sdružení 

automobilového průmyslu 

• organizovat spolupráci s podniky – vzájemná technická (a ekonomická) pomoc při řešení 

technických problémů – smluvní výzkum, smluvní poskytování služeb, smluvní poradenská 

a konzultační činnost, vzájemné poskytování zkušeností a pracovních výsledků 

• nadále rozšiřovat spolupráci s podniky, zejména v regionu, v oblasti organizace praxí a stáží jak 

studentů, tak i absolventů 

• aktivně zapojovat fakultu do aktivit v rámci Ústeckého kraje (např. podnikatelské vouchery) 

• vlastní činností, komerčním prodejem vlastních služeb, schopností, poradenství, apod. 

• ve spolupráci s PR oddělením zdokonalovat systém propagace fakulty zejména v orientaci na 

uchazeče o studium -> zvýšení povědomí o technické fakultě v Ústí nad Labem (fakultní školy, 

Gaudeamus, Technodays, různé akce na SŠ, spolupráce s HK ČR) 

 
Rozvoj a informatizace 

• příprava výstavby NOBUFAT 

• vícezdrojové financování fakulty, rozvojové projekty 

• společné spolupráce v rámci financování z cizích zdrojů (dotační, ostatní způsoby financování) 

s podniky ze zdrojů pro financování podpory a spolupráce, rozvoje průmyslu, zvýšení 

podnikavosti a konkurenceschopnosti výrobců na trhu 

• rozvoj fakultních informačních technologií 

• využití „charakteru“ školy = výzkumné organizace pro intenzifikaci předávání vědeckých znalostí 

formou školení, odborných publikací, speciálních školících materiálů pro odbornou i laickou ve-

řejnost za úplatu 
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Hlavní úkoly pro příští funkční období 
 
• přispět ke zklidnění situace na fakultě -> nutná zásadní změna atmosféry na fakultě 

• vypsat výběrová řízení na funkce vedoucích všech kateder fakulty 

• být nápomocen vedoucím kateder s personální stabilizací kateder 

• ve spolupráci s vedením kateder se pokusit iniciovat spolupráci s PřF a FSE vedoucí k akreditaci 

nových navazujících magisterských oborů (mezifakultní studium) - synergií fakult UJEP je možno 

eliminovat současné personální problémy naší fakulty 

 
Cesta k řešení personálních problémů 

• vypsání výběrových řízení na pozice všech vedoucích kateder 

• ve spolupráci s vedením kateder být nápomocen postupnému omlazování fakulty při zachování 

kvality akademického sboru 

• rovný přístup a maximální podporu všem členům akademické obce - kvalifikační růst, podpora 

habilitací a jmenovacích řízení 

• ve spolupráci s vedením kateder budu nápomocen při získávání nových akademických 

pracovníků z institucí mimo UJEP - eliminace negativního vlivu akademického inbreedingu 

 
Rozvoj fakulty 

• pokusit se vzájemně výhodně využít potenciálu mezifakultní spolupráce - cesta k otevření 

nových navazujících magisterských oborů - mezifakultní studium 

• systematicky spolupracovat s vedením kateder na zlepšování personální situace 

• pokračovat v budování vědecko-technického zázemí fakulty s ohledem na laboratoře PřF - 

nezdvojujme nákupy drahých přístrojů - pokusme se o rozumnou koordinaci 

• příprava a zahájení výstavby nové budovy, architektonická soutěž o návrh 

• pracovat na internacionalizaci fakulty a pokusit se o spolupráci se zahraničními technickými 

univerzitami 


