
Volební program kandidáta na funkci rektora
Univerzity Hradec Králové

na období 2016-2020

Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

1



Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, 

svou volbu jsem po rozhovorech s řadou kolegů a studentů napříč všemi součástmi naší univerzity pečlivě
zvážil a rozhodl jsem se přijmout kandidaturu na rektora Univerzity Hradec Králové (UHK).

I přes to, že UHK se v současné době neřadí mezi nejlepší univerzity v ČR, za posledních 8 let se podařilo vy-
budovat mladou dynamickou univerzitu se značným regionálním potenciálem. Jsem pevně přesvědčen, že volební
období, na které budete volit rektora UHK, bude klíčové pro další směřování českých vysokých škol a bohužel,
mám důvodné obavy, že právě malé regionální univerzity budou v tomto období dále marginalizovány. Bude to
právě vedení univerzity, na kterém bude v maximální míře záležet, kam bude UHK směřovat a jestli bude naše
vysoká škola schopna na tyto změny reagovat. 

Nabízím zkušenosti z univerzitního managementu na různých pozicích v řadě institucí, ať už v roli prorektora,
proděkana, vedoucího centra, tajemníka centra či projektového manažera, což je zárukou standardního přístupu
k managementu UHK. Věřím, že díky svým zahraničním zkušenostem, vědeckému renomé, kontaktům, které
jsem si vybudoval, a osobnímu zájmu o úspěch UHK budu schopen být v této kritické době UHK nápomocen.
V neposlední řadě považuji za svoji devízu fakt, že mohu přijmout nestranný objektivní postoj vůči jednotlivým
součástem univerzity díky tomu, že UHK není moje alma mater.

Chtěl bych, aby se naším společným cílem stalo nastavení vzdělávacích a vědecko-výzkumných procesů tak,
aby se UHK do r. 2020 začlenila mezi standardní evropské univerzity s podobným zaměřením. Po čtyřech letech
mého působení bych rád docílil těchto základních tezí:

• aby UHK generovala osobnosti, jež budou ovlivňovat dění na národní či světové úrovni, a to ať v oblasti
vědecké, kulturní či společenské (=UHK jako hybatel),

• aby diplom absolventa UHK byl konkurenční výhodou nejen v rámci ČR, ale i EU (=UHK jako značka),
• aby se výrazně zvýšil pocit sounáležitosti a hrdosti zaměstnanců a studentů UHK (=UHK jako moderní

univerzita),
• aby UHK měla alespoň jeden či dva excelentní směry, které by byly celosvětově konkurenceschopné

(=UHK jako excelence).

K naplnění výše uvedených cílů bude potřeba značné odvahy a práce nás všech. Nicméně, není podle mého
názoru jiné cesty, pokud chceme uspět ve stále se zvyšující konkurenci ve vzdělávacím procesu jak v rámci ČR,
tak celého světa.  Zejména se bude jednat o změnu myšlení jednoho každého z nás. Uvědomuji si ale, že tyto
procesy musí nastat postupně, nikoli skokově.

Ke splnění výše zmíněné vize je potřeba mravenčí práce, kterou budu naplňovat postupně jednotlivými kroky: 

Studenti a absolventi
Studenti jsou centrálním a základním důvodem samotné existence každé univerzity. Pod mým vedením

se studenti stanou partnery, budou centrálním zájmem rektorátu, jejich požadavkům budeme naslouchat. Zvý-
šením jejich konkurenceschopnosti na pracovním trhu získá univerzita dlouhodobý náskok před ostatními uni-
verzitami. 

Chci také maximálně podporovat současné studenty v jejich profesionálním vzdělávání a aktivním využití
volného času. Univerzitní doba je doba, na kterou by budoucí absolventi měli vzpomínat s pozitivním sentimen-
tem a láskou. Zde máme ještě značné rezervy. S poměrně malými náklady jsme schopni viditelně zvýraznit UHK
v rámci konkurence v ČR. Udělám vše pro to, aby současným a budoucím studentům byly vytvořeny veškeré pod-
mínky pro rychlý nástup v jejich kariéře, ať už spoluprací s karierním centrem UHK, podporou výjezdů do za-
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hraničí nebo podporou profesionálních studentských praxí ve firmách. Rovněž bych rád v rámci možností zavedl
volitelný předmět „entrepreneurship“, který by zakořenil ve studentech podnikavost coby schopnost, která jim
pomůže na trhu práce. 

Bez zatraktivnění UHK pro talentované středoškolské studenty nebudeme nikdy schopni dosáhnout cílů,
které jsme si vytyčili. Zvednutí atraktivity UHK v celonárodní konkurenci zvýšíme podporou studentských aso-
ciací a spolků, aktivním marketingem na středních školách, využíváním nových přístupů public relation – zejména
cestou sociálních sítí, které jsou mladé generaci blízké. 

V neposlední řadě bych chtěl zkvalitnit spolupráci s absolventy UHK, kteří jsou následně výkladní skříní UHK.
Na standardních EU univerzitách je podpora bývalých absolventů jedním z klíčových faktorů úspěchu univerzity
a není důvod, aby to u nás bylo jinak. 

Vedení univerzity
Jako nejbližší spolupracovníky, kteří se budou spolupodílet na vedení UHK, bych si chtěl vybrat takové osob-

nosti, které mají/měly zkušenost s vedením minimálně na fakultní úrovni. Chtěl bych rozdělit funkci prorektora
pro tvůrčí činnost a vnější vztahy na dvě, a to prorektora pro tvůrčí činnost a prorektora pro zahraniční styky,
protože obě oblasti přispívají enormně k ukazatelům kvality vysokých škol. Každá ze čtyř fakult by měla mít
svého prorektora, který bude zároveň přímým komunikačním kanálem mezi rektorátem a fakultou. ÚSP bude
napřímo komunikovat s rektorem.

Finanční zdroje
Tuto otázku považuji za naprosto klíčovou. Současná situace s financováním vysokých škol v ČR je do značné

míry zafixovaná jak zákonem, tak zvyklostmi. Nicméně, i v rámci současného zákona lze hledat cesty pro diver-
zifikaci zdrojů financování. S ohledem na stálé a budoucí snižování prostředků z MŠMT či RVVI, nemůžeme
předpokládat, že se skokově změní financování vysokých škol k lepšímu. Jisté rezervy vidím ve spolupráci se sou-
kromým sektorem, a to formou vědecké spolupráce či specifických kurzů, důslednou ochranou know-how vzniklého
na UHK, užší spoluprací s krajem a zejména systematickou nabídkou celoživotního vzdělávání reagující na po-
žadavky společnosti, která může přinést do rozpočtu UHK nemalé zdroje. 

Internacionalizace
Chtěl bych aktivně rozvíjet vztahy s univerzitami z celého světa. Budu se snažit získat financování pro zin-

tenzivnění stáží studentů a akademiků, společné vědecké, rozvojové a strategické projekty, společné studijní pro-
gramy, společné publikační výstupy či daného využít jako zdroje nových kvalitních akademických pracovníků
pro UHK. Chtěl bych se také zaměřit na cílené oslovování středních škol v zahraničí a získávat nové zahraniční
studenty – samoplátce, další zdroj financování UHK.

Věda, výzkum
Aby UHK uspěla v soutěžích o poskytování účelové podpory, musí reflektovat národní priority ve vědě, vý-

zkumu a inovacích. UHK by měla identifikovat alespoň 1-2 excelentní směry, které by měly být vlajkovou lodí
UHK se světovým dopadem. Na jednotlivých fakultách by měly být nadále zachovány jejich významné směry,
pro ně charakteristické. Vzhledem k novému programovému období strukturálních fondů EU - OP VVV a OP
PIK – budu hledat finanční rezervy na zřízení funkce schopného projektového oddělení, jež se bude snažit po-
máhat získávat projekty napříč univerzitou. Tyto projekty jsou totiž jedinou, a možná dokonce poslední příleži-
tostí jak získat větší finanční obnos na UHK. Toto nesmí a nemůže být podceněno.
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Rozvoj
Chtěl bych se věnovat optimalizaci chodu UHK se zaměřením na rektorát. V rámci rozvoje bych se chtěl za-

měřit na úzkou spolupráci s Královéhradeckým krajem (KHK), magistrátem, ale i s jednotlivými ministerstvy.
Rovněž významná by měla být úzká spolupráce s podnikatelskou sférou, a to nejen v rámci KHK ale celé ČR.
Dobré vztahy s partnerskými institucemi v Hradci Králové (FaF UK, LF UK, FVZ, FNHK, CzechInvest, Tech-
nologické centrum, atd.) budu podporovat společnými rozvojovými projekty. Je nutné změnit některé směrnice,
které dle mého názoru v současné době diskvalifikují konkurenceschopnost UHK. Naše univerzita by měla bu-
dovat image univerzity, která pomáhá společnosti, reaguje na společenskou poptávku a má kvalitní pedagogy,
studenty a absolventy, kteří jsou výkvětem české společnosti. 

Vážené kolegyně a kolegové, studentky a studenti, závěrem bych chtěl zdůraznit dvě myšlenky: 

„UHK může být díky své velikosti štikou v českém rybníce, která rychle reaguje na společenskou
poptávku a tím si vydobude přední místo mezi českými univerzitami.“

„Není v silách jednotlivce, aby byl skvělý vědec, skvělý pedagog i skvělý manažer. Neočekávám a
nemohu chtít po každém jednom z Vás, aby v sobě našel všechny tyto vlastnosti. Je důležité, aby
UHK byla vyvážená. Aby každý svým způsobem přispěl k celkovému obrazu naší akademické insti-
tuce - vědci, pedagogové i manažeři.“

Děkuji vám, že jste dočetli až sem. Vaše případné podrobnější dotazy se pokusím zodpovědět při osobních se-
tkáních před volbami, při diskusích, na sociálních sítích, atd. Vězte, že ani já nereprezentuji všechna jednotlivá
nej. Nejsem „supermanem“ a nemohu slíbit, že mám na vše řešení. Co ale slíbit mohu, pokud budu zvolen rek-
torem UHK, udělám pro UHK maximum, aby se stala úspěšnou univerzitou a v budoucnu patřila k elitním uni-
verzitám ČR a EU. 

V Hradci Králové, 6. ledna 2016

Prof. Ing. Kamil Kuča, PhD.
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