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Rozhodl jsem se ucházet se o možnost zpestřit svou přítomností akademický
senát ČVUT v následujícím funkčním období. Před třemi lety jsem se rozhodl
naopak neucházet se, protože jsem chtěl získat odstup a nějakou dobu sledovat
senátní problémy jen z povzdálí. Takže v současné době senátorem nejsem.

Když jsem senátorem byl, práci v senátu jsem vzal docela vážně a zanechal
za sebou plno výsledků. Mýma očima prošly veškeré změny vnitřní legislativy
školy, přitom po velké novele zákona o vysokých školách umožňující institucionální

akreditace jich bylo opravdu hodně. Mnoho pasáží v legislativně školy jsem sám zformuloval a prosadil, zejména
týkajících se procesních záležitostí fungování senátu. A v Radě vysokých škol jsme také obraceli ze všech stran
každé slovo všech navrhovaných novel zákona o vysokých školách a některé změny jsem i tam prosadil. Když
byla na pořadu novela zmenšující pravomoci fakult, byl jsem též vysvětlovat souvislosti poslancům v parlamentu
s cílem, aby to neprošlo. Nakonec tam upekli jistý kompromis. Dále jsem neúnavně bojoval o lepší informovanost
činnosti senátu pro akademickou obec a zaměstnance. Například jsem zveřejňoval své výpisky, dělal podrobné
zápisy a navrhl nový web senátu. A hlavně už čtyři roky máme k dipozici zvukové záznamy ze zasedání. To bylo
komplikovaných debat, než se toto podařilo uskutečnit! Na jaké straně jsem stál v dobách těžkých (například,
když jsme si moc nerozuměli s bývalým rektorem) se můžete podívat do starších dokumentů.

Dříve jsem byl volen akademickou obcí FEL, nyní poprvé se ucházím o vaše hlasy na FIT a nikoli na FEL. Vězte
také, že v době jednání o vzniku FIT jsem sice v senátu nebyl, ale obešel jsem tenkrát některé tehdejší senátory a
vysvětloval jim, proč je potřebné, aby škola měla takovou fakultu. A bylo to tehdy hodně napínavé. O další fakultě,
o které nyní uvažuje současný rektor, si už tak jistý nejsem.

Nabízím přinést do jednání senátu své dlouhodobé zkušenosti zejména v legislativní oblasti a také nadhled
nad řešenými problémy. Naše škola bude v souvislosti s vývojem vnějších událostí jistě čelit novým problémům
i příležitostem a je třeba se s tím vyrovnat se ctí. A jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény.

S kandidaturou pochopitelně souhlasím a předem děkuji, pokud mě podpoříte svým hlasem.
Petr Olšák

http://petr.olsak.net/odvolani-rektora.pdf

