
Kandidát do komory akademických pracovníků AS ČVUT   

Jméno a příjmení:  Ing. Martina Caithamlová 

E-mail:  martina.caithamlova@fbmi.cvut.c 

Osobní číslo: 430276 

 

Údaje o vzdělání 

Postgraduální studium 2018 – dosud ČVUT, Fakulta biomedicínského 
inženýrství, studijní program Ochrana 
obyvatelstva 

Vysokoškolské vzdělání 1987 – 1991 – VŠE, Fakulta výrobně-ekonomická, 
studijní obor Ekonomika průmyslu 

Středoškolské vzdělání 1984 – 1987 – Gymnázium Kladno 

 

Na Katedře biomedicínské techniky FBMI působím od roku 2013, dlouhodobě se věnuji ekonomickým tématům a 

strategickému i krizovému řízení. 

Volební program do AS ČVUT 

Akademický senát vnímám jako prostor pro dialog. Vnímám ho jako prostor, kde je možné diskutovat a setkávat se s lidmi, 

kterým není lhostejný osud ani budoucí směřování univerzity, a kde je možné řešit problémy týkající se všech členů 

akademické obce. Akademický senát považuji za základní komunikační platformu, která propojuje členy akademické obce 

(nejen pedagogy, ale i studenty) s vedením univerzity.  

Prioritní témata: 

Příznivá univerzitní kultura 

Mým cílem je přispívat k vytváření příznivé univerzitní kultury založené na vzájemném respektu, spolupráci a 

sounáležitosti. Přispívat k vytváření prostředí transparentního, předvídatelného a stabilního tak, aby jednotlivé fakulty 

mohly plnit svou hlavní roli spočívající jak v kvalitní přípravě studentů na výkon svých budoucích profesí, tak v oblasti vědy 

a výzkumu.  

Kvalita 

Vzhledem k rostoucí konkurenci v oblasti nabídky vysokoškolského vzdělávání patří k prioritním zájmům FBMI získávat 

perspektivní studenty. Je tedy nezbytné klást důraz na zvyšování kvality vzdělávání na všech úrovních studia (bakalářském, 

magisterském i doktorském) s vědomím toho, že kvalitní vzdělávání je služba, kterou univerzita poskytuje veřejnosti. 

Protože toto téma považuji za stěžejní, ráda bych se na oblast kvality vzdělávání a jejího hodnocení zaměřila i v AS.  

Ekonomická stabilita a rozvoj 

Je nezbytné vytvářet fakultám takové podmínky, které jim umožní co nejlépe plnit jejich funkci vědeckou i vzdělávací. Ráda 

bych podpořila odbornou debatu o rozpočtu univerzity, která by měla vést ke konsensu, kdy budou jednotlivým fakultám 

zabezpečeny dostatečné finanční prostředky pro jejich běžný provoz i rozvoj. Klíčové je pak nastavení transparentních 

pravidel financování i v delším časovém horizontu, což je podstatné pro formulaci strategických cílů jednotlivých fakult. 

Důraz je samozřejmě nutné klást i na dostatečné finanční zabezpečení personálního zajištění činnosti jednotlivých fakult, 

nastavení motivačních kritérií i podpoře profesionálního růstu akademických pracovníků.  

V Kladně dne 10.11.2022 


