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Volby kandidáta na jmenování děkanem FEKT VUT v Brně pro období únor 2010 až 

leden 2014 byly organizovány dle platného Volebního a jednacího řádu AS FEKT VUT 
(VaJŘ). Volby vyhlásil AS FEKT VUT v souladu s článkem 1 odst. 2 přílohy 2. VaJŘ na 
svém zasedání dne 29. 9. 2009. 

Návrhy bylo možno podávat písemně volební komisi prostřednictvím sekretariátu AS 
FEKT do pátku 27. 11. 2009. Do tohoto data byly podány celkem 4 návrhy, které volební 
komise shledala formálně platnými (příloha I). Do voleb tedy vstoupili následující kandidáti: 

 prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc., současná proděkanka FEKT pro vzdělávací 
činnost v BS (navrhovatelé UEEN, UTEE a UTKO), 

 prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D., současný proděkan FEKT pro vnější vztahy 
a zahraniční styky (navrhovatel UBMI). 

Medailonky obsahující curriculum kandidáta a krátké uvedení vize dalšího vývoje 
a rozvoje fakulty byly zveřejněny v aktualitách na webových stránkách FEKT ve čtvrtek 
10. 12. 2009. Představení navržených kandidátů proběhlo v pondělí 14. 12. 2009 od 17 hodin 
v posluchárně E337 na Kolejní 4. Kandidáti zde seznámili akademické shromáždění se svým 
volebním programem a zodpověděli dotazy členů akademické obce. 

Termíny 
Podávání návrhů na kandidáty  do 27.11.2009 
Představení kandidátů 14.12.2009 
Volby 15.12.2009 

Průběh voleb 
Volby děkana se uskutečnily na zasedání AS FEKT dne 15. 12. 2009. Předseda AS 

FEKT představil oba kandidáty, kteří byli na zasedání přítomni, členům AS FEKT. Poté 
vysvětlil, jakým způsobem bude volba provedena. Protože kandidáti byli dva, postupovalo se 
podle čl. 6 VaJŘ. Pro zvolení kandidáta je potřeba nadpoloviční většina hlasů všech členů AS 
FEKT. Následně upozornil místopředseda AS FEKT doc. Kozumplík na skutečnost, že 
senátor Ing. Petr Fiedler, Ph.D. figuruje jako člen proděkanského týmu prof. Dědkové, což 
může ovlivnit jeho hlasování. Senátor Fiedler oznámil, že se hlasování zdrží, aby rovnost 
šancí kandidátů nemohla být zpochybněna. 

Hlasovací lístky obsahovaly jména obou kandidátů v abecedním pořadí, ve dvou 
řádcích očíslovaných 1. a 2. Platný hlasovací lístek musel mít zakroužkováním pořadového 
čísla označeného právě jednoho kandidáta. Hlasování proběhlo v souladu s VaJŘ tajně. 

Při volbě děkana bylo přítomno 17 z 19 senátorů, omluveni byli Bc. Libor Svoboda 
a Kateřina Vašková. Po prvním kole sečetli zástupci volební komise AS FEKT odevzdané 



  
hlasovací lístky, viz součtová listina v příloze II. Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že bylo 
odevzdáno celkem 17 hlasů, z toho 16 platných. Kandidát č.1 (prof. Dědková) obdržel 14 
hlasů, což je 73,7 % z počtu 19 členů AS FEKT, kandidát č.2 (prof. Provazník) 2 hlasy, což je 
10,5 % z počtu 19 členů AS FEKT. Jeden hlas byl neplatný. 

Výsledky voleb 
Na základě výsledků prvního kola volby kandidáta na jmenování děkanem konstatoval 

předseda volební komise, že dle odst. 1 článku 6 VaJŘ byla prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. 
zvolena kandidátkou na jmenování děkankou FEKT pro funkční období únor 2010 až leden 
2014. Předseda AS FEKT podá rektorovi VUT písemný návrh na jmenování kandidátky 
prof. Ing. Jarmily Dědkové, CSc. děkankou FEKT. 

Volební komise 
V Brně, dne 15. prosince 2009 

 

Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D., v.r. 

 

RNDr. Naděžda Uhdeová, Ph.D., v.r. 

 

Bc. Petr Bílek, v.r. 

 

Bc. Tomáš Szöllősi, v.r. 



  

Příloha I – podané návrhy na kandidáty 
k protokolu o průběhu a výsledcích 

řádných voleb kandidáta na jmenování děkanem FEKT VUT v Brně 
konaných 15. prosince 2009 













Programové prohlášení kandidáta na děkana FEKT VUT 

Jarmila Dědková 

 
 
narozená 24.4.1959 ve Znojmě, 

profesorka na ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky, 
proděkanka pro vzdělávací činnost v bakalářském studiu, 

1983 - inženýrské studium, FE VUT v Brně,  
1990 - získání hodnosti kandidáta věd, FEI VUT v Brně, 
2001 - docentka v oboru Teoretická elektrotechnika, VUT v Brně, 
2007 - profesorka v oboru Teoretická elektrotechnika, VUT v Brně. 
 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně je dnes dynamicky rozvíjející se fakultou 
se silnou orientací na výzkum. Díky mimořádnému úsilí současného děkana se během posledních osmi let 
stala moderní vzdělávací a výzkumnou institucí, která nabízí studium nejen v oborech zaměřených na 
elektrotechnické disciplíny, ale poskytuje v souladu s Dlouhodobým záměrem fakulty a moderními trendy 
nové mezioborové studium v programu Biomedicínská technika a bioinformatika. Významná je také 
orientace fakulty na doktorské formy studia, v roce 2007 byl akreditován nový čtyřletý doktorský program 
Elektrotechnika a komunikační technologie, který byl vybudován podle moderních trendů ve výzkumu. 
Klíčové zaměření fakulty na výzkum znamená, že ve svých příjmech  není fakulta odkázána pouze na dotace 
za vzdělávací činnost, které představují v současné době pouze přibližně 45 % celkových finančních příjmů 
fakulty. Všechny ostatní příjmy získávají pracovníci a doktorandi fakulty vlastní iniciativou v grantových 
soutěžích a při navazování hospodářské spolupráce s průmyslem. Díky otevřené spolupráci vedení se 
zástupci studentů a zejména výrazné iniciativě studentů se dnes studenti v nemalé míře podílejí na řešení 
dílčích úkolů fakulty, např. při hodnocení kvality výuky a při prezentaci fakulty. Zástupci studentů ale také 
sami úspěšně projektují a organizují kulturní a sportovní aktivity pro ostatní studenty.  

Ve své práci jako děkanka fakulty chci společně s vedoucími ústavů a senátem fakulty rozpracovat 
strategické cíle a úkoly pro další období v návaznosti na současný stav fakulty. Základní prioritou při jejich 
stanovení byl můj záměr zabezpečit pokračování veškerých aktivit fakulty podle aktuálně platných pravidel. 
Hlavní priority ve stěžejních oblastech jsou pro fakultu následující: 

Vzdělávání, bakalářské a magisterské studium 
• Aktualizovat systém motivací studentů ke zvýšení zájmu o studium. 

a) Vytvořit podmínky pro rozšířené přiznání prospěchových stipendií. Získat a využít zdroje na další 
financování stipendií z průmyslové sféry. 

b) Zvýhodnit studenty s velmi dobrými studijními výsledky: přednostní zapisování předmětů, 
rozvrhované výuky a kvalifikačních prací, možnost zápisu atraktivních předmětů ze studijních plánů 
jiného oboru. 

• Zvýšit zájem humanitně nebo jazykovědně zaměřených uchazeček a uchazečů o studium na fakultě 
rozšířením nabídky o mezioborové studijní programy Biomedicínská technika a bioinformatika 
v magisterském stupni a Anglický jazyk pro elektrotechnické inženýrství v bakalářském i magisterském 
stupni.  

• Udržet kvalitu výuky průběžnou inovací obsahu a forem stávajících studijních programů v souladu 
s novými poznatky z praxe, zlepšováním technického a přístrojového vybavení laboratoří podle 
současných technických trendů, zapojováním studentů do vědecko-výzkumné činnosti a podpora jejich 
publikační činnosti, zapojením studentů do řešení problémů z praxe, zadávání a konzultace závěrečných 
prací odborníky z aplikační sféry. 

• Podpořit ediční činnost studijních materiálů v tištěné, elektronické a multimediální podobě; získat 
finanční podporu z Evropských sociálních fondů i z jiných nedotačních zdrojů. 

• Pokračovat v každodenní spolupráci se studenty, studentskou komorou Akademické senátu fakulty a 
s Unií studentů fakulty a vytvářet dobré podmínky pro jejich činnost s cílem najít optimální řešení ve 
vzdělávání a využití volného času studentů. 



Věda, výzkum, tvůrčí činnost a doktorské studium 
• Upravit systém hodnocení tvůrčí činnosti tak, aby více odpovídal současným požadavkům a systému 

hodnocení podle pravidel stanovených Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Zdůraznit také nutnost 
publikovat v impaktních časopisech a využít všech možností patentování a dalších forem ochrany 
duševního vlastnictví. 

• Podpořit a výrazně finančně motivovat tvůrčí aktivity pracovníků i doktorandů fakulty, jejichž výsledky 
budou uplatněny v hodnocení RIV.  

• Vytvořit další stimulující podmínky pro větší prosazení fakulty v programech Ministerstva průmyslu a 
obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy a spojů, Akademie věd České republiky 
a dalších mimoresortních programech (tzn. mimo působnost MŠMT), dále v operačních programech 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také v programech financovaných přímo Evropskou unií. 

• Podporovat a vytvářet podmínky pro zvyšování odborné a pedagogické úrovně umožňující 
akademickým pracovníkům ucházet se úspěšně o jmenování docentem a o jmenování profesorem. 

• Zintenzivnit propagaci doktorského studia mezi našimi studenty magisterského studia a ostatních fakult 
u nás i v zahraničí. Akreditovat doktorský studijní program Biomedicínská technika a bioinformatika. 

• Vytvořit systém podpory stáží výjimečně nadaných a úspěšných doktorandů na předních světových 
univerzitách a výzkumných ústavech. Motivace nejlepších doktorandů k pokračování v akademické 
kariéře nebo k setrvání ve výzkumu. 

• Pokračovat v tradici zavedené studentské soutěžní konference Student EEICT a rozšířit ji do 
mezinárodní podoby. 

Vnější vztahy a zahraniční styky 
• Vytvořit na úrovni fakulty systém, který bude koordinovat a sledovat veškeré aktivity související 

s propagací studia na středních školách, na veřejnosti, na internetu, v mediích, v rámci veletrhu 
pomaturitního vzdělávání v tuzemsku i v zahraničí. Další aktivity budou zahrnovat rozvoj spolupráce se 
středními a základními školami s cílem získat uchazeče o studium, prezentaci studijních a vědecko-
výzkumných aktivit fakulty pro zahraniční partnery a partnery z aplikační sféry, spolupráci s absolventy 
fakulty s cílem získat informace o jejich dalším profesním životě a vytváření zpětné vazby pro 
vyhodnocení jejich uplatnění na trhu práce. 

• Vypracovat strategii zvýšení přitažlivosti studia a zaměstnání na fakultě pro ženy a dívky (nové studijní 
obory/programy, odklad státní doktorské zkoušky a odevzdání disertace při mateřství, zapojení do 
státního programu „Ženy ve vědě“, zapojení do grantových projektů určených pro ženy) ve spolupráci s 
poradkyní pro rovné příležitosti a zástupkyněmi studentek na fakultě.  

• Využít potenciálu spolupráce s členy studentské komory senátu, Unií studentů fakulty, spolkem Studenti 
pro studenty a redakcí studentského časopisu E-fekt. 

• Podpořit a motivovat zahraniční studentské mobility a mobility akademických pracovníků v rámci 
aktuálně vyhlášených programů. 

Investiční rozvoj a strategické řízení 
• Dokončit výstavbu objektu Technická 10, nastěhovat všechny ústavy a děkanát sídlících v současné době 

v areálu Údolní 53 do objektu Technická 10.  
• Zahájit výstavbu objektu Technická 12, po dokončení objektu přestěhovat do něj všechna pracoviště 

fakultních součástí neumístěných v budovách Technická 8 a Technická 10.  
• Dořešit umístění laboratoří regionálního centra CVVOZE, pokud bude ministerstvem financované. 
• Dosáhnout celkového počtu alespoň 4 500 studentů ve všech studijních programech do roku 2014 a 

významně zvýšit počet studentek zejména zavedením nových atraktivních studijních oborů a předmětů.  
• Podporovat vznik a činnost jenom těch útvarů na úrovni VUT, které nabídnou služby a činnosti 

překračující odborné zaměření fakulty. Působit vůči vedení VUT s cílem minimalizovat nezbytné 
administrativní toky dokumentů mezi fakultou a útvary rektorátu. Požadovat využít na nejvyšší možnou 
míru centrální informační systém školy a minimalizovat administrativu fakulty a zejména ústavů 
související s přenosem dat. 

Mezi nejbližší konkrétní cíle pro nejbližší období řadím dosáhnout ve spolupráci se zaměstnanci fakulty a 
příslušnými útvary snížení zátěže ústavů každodenní administrativou, podporovat a dále rozvíjet spolupráci 
se zástupci studentů ve všech aktivitách směřujících k zapojení studentů do života fakulty, zvýšit prestiž 
fakulty širšími publikačními aktivitami zaměstnanců a doktorandů a dosáhnout větší úspěšnosti při získávání 
evropských finančních grantů.  



Stručný životopis a hlavní body programového prohlášení  

kandidáta na volbu děkana FEKT VUT v Brně 
 

 

Prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. 

 

Datum narození: 13.7.1968, stav: ženatý, 4 děti. 

 

 

 

 

 

Pracovní zkušenosti: 

 Proděkan pro vnější vztahy (2002-dosud) 

 Zástupce vedoucího ústavu (1999-dosud) 

 Akademický pracovník na pozici asistent (1992-1996), odborný asistent (1996-2002), docent 

(2002-2005), profesor (2005-dosud) 

 Visiting scientist of Fulbright Foundation Scholarship (1998-1999) 

 Senátor AS FEKT (1992-1994) 

Výuka: 

 Přednášející v 5 předmětech všech stupňů studia 

 Školitel celkem 10 prezenčních doktorandů (z toho 4 úspěšní absolventi) 

 Předseda nebo člen 6 oborových rad na FEKT VUT, MU a UK 

 Příprava 2 studijních programů (jeden úspěšně zaveden), zavedení 5 nových předmětů 

 Hlavní řešitel 8 rozvojových vzdělávacích projektů (celková dotace 74,0 mil. Kč) 

 Přednáškové pobyty: Imperial College London, University of Cairo, Technical University 

Wiesbaden, University of Joseph Fourier Grenoble, Reyerson University Toronto, Leicester 

University, Tampere University of Technology, INSA Lyon 

Výzkum: 

 Pravidelné publikace v zahraničních časopisech a na zahraničních konferencích  

 Člen 2 vědeckých rad na FEKT VUT a LF MU 

 Hlavní řešitel 7 výzkumných grantových projektů GAČR a NATO (celková dotace 22,8 mil. Kč) 

 Člen redakčních rad vědeckých časopisů, výkonných rad odborných společností, 

programových výborů mezinárodních konferencí, koordinátor výzkumného programu CEITEC 

 

Hlavní body programového prohlášení : 

 Podporovat rozvoj nově vzniklých bakalářských studijních programů tak, aby byly atraktivní 

pro další cílové skupiny uchazečů, 

 zavést prvky kontrolovaného samostudia do většiny předmětů tak, aby studenti byli 

motivováni k průběžnému a především tvůrčímu způsobu osvojování nových poznatků, 

 rozšířit nabídku vybraných odborných předmětů vyučovaných v angličtině pro zahraniční 

studenty, 

 zahájit diskusi o množství nabízených volitelných předmětů v bakalářských a magisterských 

studijních programech s cílem ekonomizovat výuku, 



 motivovat tvůrčí pracovníky k činnosti orientované na tvorbu kvalitních publikačních i 

produktových výstupů, které jsou zároveň dostatečně ohodnocené podle metodiky Rady 

vlády pro vědu a výzkum a metodiky VUT, 

 zavést postupně povinnost publikovat alespoň jednu práci v impaktovaném časopise u 

žadatelů o zahájení řízení k obhajobě doktorské práce, 

 stimulovat ke vzniku dalších vývojových týmů úzce spolupracujících s komerčními partnery, 

 postupně budovat systém projektového managementu v závislosti na nabídce manažerských 

služeb VUT a potřeby na straně projektových týmů, 

 vypracovat model nabídky prohloubení spolupráce s partnerskými zahraničními univerzitami 

v oblasti mobility studentů a zaměstnanců a v oblasti spolupráce na projektech, 

 navázat užší spolupráci s vybranými nadacemi podporujícími studentské aktivity tak, aby byla 

podpořena prezentace talentovaných studentů fakulty v tuzemsku i zahraničí, 

 plně zavést institut PR pracovníka koordinujícího aktivity směřující k propagaci fakulty u 

vytipovaných cílových skupin, 

 ve spolupráci s mediálními partnery VUT cíleně šířit informace o činnosti fakulty a jejích 

pracovníků směrem k široké veřejnosti, 

 prohloubit spolupráci se studentskými organizacemi působícími na fakultě i mimo ni s cílem 

poukázat na silné stránky fakulty a prezentovat atmosféru studia a jeho výhody potenciálním 

uchazečům, 

 zvýšit počet realizovaných zahraničních stáží studentů fakulty na významných partnerských 

univerzitách. 

 dosáhnout zvýšení nástupních platů absolventů doktorského studia na úroveň srovnatelnou s 

komerční sférou formou jejich okamžitého zapojení do výzkumných a vývojových projektů, 

 spolupracovat s Útvarem pro transfer technologií VUT při hledání komerčního uplatnění 

výsledků tvůrčí činnosti pracovníků fakulty ve spolupráci s průmyslovými partnery, 

 motivovat pracovníky fakulty k získávání projektů operačních programů se zahrnutím 

mzdových prostředků netvůrčích pracovníků, 

 vyhlásit výběrová řízení na obsazení pozic vedoucích ústavů v roce 2010 v souladu s končící 

platností jejich jmenovacích dekretů, 

 motivovat vedoucí ústavů k cílenému budování týmů mladých pracovníků, kteří budou 

perspektivně a postupně přejímat úkoly a funkce pracovníků odcházejících, 

 udržet trend omlazování docentského a profesorského stavu motivací k podávání žádostí o 

zahájení habilitačních a jmenovacích řízení při dosažení požadovaných podmínek. 

 

Tým proděkanů: Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., Prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc., Ing. Jaroslava 

Orságová, Ph.D., Prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. 

  

 

 

Ivo Provazník        V Brně dne 30.11.2009 

 

 

Plný text Programového prohlášení a odborný životopis kandidáta je na adrese: 

http://www.dbme.feec.vutbr.cz/~provaznik/ 

http://www.dbme.feec.vutbr.cz/~provaznik/


  

 Příloha II – součtová listina výsledků voleb 
k protokolu o průběhu a výsledcích 

řádných voleb kandidáta na jmenování děkanem FEKT VUT v Brně 
konaných 15. prosince 2009 
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