Volební program
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Motto: Intelligence without ambition is a bird without wings.

Salvator Dali

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych se na Vás obrátil při příležitosti volby rektora se svým volebním programem. Připravil jsem
jej na základě diskusí s řadou kolegů a studentů naší univerzity. Univerzita je složitý organizmus, který bude
prosperovat jen tehdy, pokud budou fakulty a ústavy spolupracovat ve prospěch celku. Jen tak se nám podaří
vytvořit podmínky, které budou synergickým efektem umocňovat výsledky jednotlivých pracovišť a zaměstnanců. Pro dosažení těchto cílů je pro zaměstnance a studenty, kteří jsou nějvětším bohatstvím této instituce,
potřeba vytvořit motivační a inspirující prostředí. Volební program, který Vám zde předkládám, reflektuje výše
uvedené myšlenky.
Chci, aby se naše univerzita stala významným pracovištěm nejen v České republice, ale i v Evropě.
Chci, aby se jméno „Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava”, stalo prestižní značkou.

Oblast vzdělávání
Vzdělávání je klíčovou činností univerzity a naším hlavním posláním. Musíme se stát prestižní a preferovanou
vzdělávací institucí. Zásadní význam pro to má úroveň a uplatnění absolventů, je tedy potřeba směřovat od
kvantity ke kvalitě. Naše univerzita by se měla společně s krajem podílet na vyhledávaní talentů a motivaci
studentů k technickému vzdělávání.
• Prohloubení spolupráce univerzity se středními školami, organizace soutěží, letních škol a táborů
• Rozvoj projektově a problémově orientované výuky a týmové spolupráce
• Získání institucionální akreditace
• Internacionalizace výuky

Oblast vědy a výzkumu
Věda, výzkum a inovace musí směřovat k podpoře znalostní ekonomiky a průmyslu s vysokou přidanou hodnotou. Toho je možno dosáhnou jen mezioborovým výzkumem, pro který ale často nestačí kapacity jediné
organizace nebo společnosti. Univerzita by měla nabídnout platformu moderních a dobře vybavených laboratoří, které umožní propojit akademickou a komerční sféru, což bude prospěšné městu i regionu.
• Rozvoj výzkumných kapacit v moderních směrech průmyslu 4.0, energetiky 4.0 a dalších
• Podpora multidisciplinárního aplikovaného výzkumu
• Budování excelentních mezioborových výzkumných pracovišť
• Motivace k získání velkých projektů a zahraničních zdrojů financování (Horizont 2020)

Oblast rozvoje univerzity
Musíme si uvědomit, že soutěžení všech se všemi nepřinese požadovaný efekt. Chci vybudovat prostředí, kde
se spolupráce bude vyplácet víc než soutěžení. Největším úkolem v oblasti rozvoje univerzity je definování
jasných pravidel, jak spolupracovat v oblasti vědy, výuky a propagace univerzity jako celku. Naše univerzita
musí být rozmanitá a dynamická. Musíme odstranit nálepku regionální a konzervativní univerzity.
• Udržení a prohloubení transparentnosti při rozdělování finančních prostředků
• Rozvoj motivačního prostředí pro studenty a zaměstnance
• Posilování spolupráce mezi fakultami a ústavy
• Podpora zaměstnaneckých benefitů

Řízení univerzity
Jako hlavní úkol rektora vidím harmonizaci mnohdy rozdílných zájmů fakult, ústavů a naší univerzity jako celku.
Musíme mluvit jednotným hlasem a prosazovat zájmy univerzity. Jediným způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout
je transparentní a otevřený postup při řízení univerzity s jasně stanovenými pravomocemi, pravidly, delegacemi
a odpovědnostmi.
• Snížení administrativní zátěže, podpora bezpapírové administrativy
• Vybudovat atraktivní prostředí pro zaměstnance tak, aby si zde každý našel svou pozici
• Vedení univerzity musí být transparentní a musí zachovávat rovný přístup ke všem součástem univerzity
• Rektorát musí vytvářet nejvhodnější možné podmínky fakultám, ústavům a dalším částem univerzity
Za klíčové považuji to, abychom udržovali excelenci ve všech činnostech, které děláme. Musíme zachovat
vysoký výkon ve vědě a výzkumu a zároveň vysokou kvalitu vzdělávací činnosti.
Věřím, že Vás moje práce na pozici děkana FEI přesvědčila, že dokážu sestavit silný tým pro vedení univerzity
a zastávat naše společné zájmy.
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