Jaroslav Doležal
Jaroslav Doležal prošel cestou od základního, přes aplikovaný
a průmyslový výzkum až po vrcholovou řídící a organizační
pozici. Je průkopníkem v budování vývojových center nadnárodních technologických společností v České republice. Od
roku 1993 se podílel na vzniku a rozvoji českého zastoupení
společnosti Honeywell a významně tak přispěl k vytvoření
její zdejší globální technologické základny. Ve své profesní
činnosti usiluje o jednoduchost a přímočarost, jeho pracovním
heslem je „Dělej jak dělej, ale udělej!“. Útočí raději s rozvahou,
z druhého sledu, a drží se zásady, že člověk nemá být příliš
pohodlný trvale investovat sám do sebe.

Laudatio k poctě pana Jaroslava Doležala při příležitosti
jeho vyznamenání Medailí Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále
českého, za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy.
Jaroslava Doležala znám osobně již řadu let, kdy jsme z titulu
svých pracovních pozic rozvíjeli a prohlubovali spolupráci
mezi společností Honeywell a ČVUT. Naše spolupráce sahala od klasického sponzorování aktivit některých fakult až
po zajišťování návštěv vybraných laureátů Nobelovy ceny na
ČVUT. Zejména tato aktivita významně přispěla k motivaci
uchazečů o studium i našich studentů pro technické obory
a vědecko-výzkumnou práci.
Když se začátkem 90. let ukázala možnost spolupráce s ame
rickou nadnárodní technologickou korporací Honeywell,
dokázal se rychle přeorientovat a manažersky podpořit úspěš
ný vstup a trvalý rozvoj aktivit této společnosti v České republice až dosud. Je nesporné, že právě jeho osobní přístup
a angažovanost byly v tomto ohledu zásadní pro dosažení
současného stavu, kdy se Česká republika stala technolo
gickou a výrobní základnou společnosti Honeywell v Evropě.
Globální vývojové centrum v Brně je ukázkovým příkladem,
jak lze oboustranně výhodně využívat a rozvíjet technický
a inovační talent našich lidí při řešení nových a náročných
výzev současné doby.
Širokého rozhledu a schopností využil Jaroslav Doležal
také v řadě zastávaných veřejných a odborných funkcí. Na
odborných i akademických fórech vždy zdůrazňoval nutnost
podstatnější podpory rozvoje technického vysokého školství
a získávání mladé generace pro tuto oblast.
Svojí činností významně ovlivňoval řízení vědy v České republice. Přispěl při tom ke zvyšování efektivity českého výzkumu
a hledání společného jazyka mezi vědci, inženýry a pracovníky
průmyslové sféry. Výrazně se rovněž zasloužil o propagaci naší
technické vzdělanosti v mezinárodním měřítku.
Svým celoživotním dílem Jaroslav Doležal prokázal, že si pre
stižní ocenění Medailí Jiřího z Kunštátu a Poděbrad plně
zaslouží.
Václav Havlíček
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Jaroslav Doležal vystudoval Fakultu elektrotechnickou Českého
vysokého učení technického v Praze v oboru technická kybernetika, specializace automatizace a řízení. Hodnost kandidáta
technických věd získal v Ústavu teorie informace a automatizace
Československé akademie věd. Zde také zastával řadu vědeckých
a řídících funkcí.
Od roku 1993 pracoval pro pobočku technologické společnosti
Honeywell v České republice a jako její čelný představitel (National Executive) působil až do roku 2014. Jeho spolupráce s Fakultou strojní ČVUT byla v roce 2004 oceněna medailí „Praemia
Meritorum“ a v roce 2014 pamětní medailí ke 150. výročí založení
Fakulty strojní ČVUT. V roce 2005 byl zvolen členem Inženýrské
akademie České republiky. V roce 2006 spoluzakládal nadaci Media Lab Foundation při ČVUT. Od roku 2006 působí rovněž jako
člen Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně. V roce byl
2007 jmenován členem správní rady ČVUT v Praze a v roce 2010
členem správní rady Masarykovy univerzity v Brně.
Od roku 2004 působí v Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace.
Je členem poradních orgánů pro oblast výzkumu a vývoje při mi
nisterstvu vnitra a ministerstvu obrany a členem Rady pro energe
tickou a surovinovou strategii při ministerstvu průmyslu a obcho
du. V letech 2007—2014 byl členem představenstva Americké
obchodní komory, v letech 2011—2014 členem představenstva
Asociace leteckých výrobců.
Je nositelem individuálních ocenění „Investor roku 2006“ za přínos
pro rozvoj zahraničních investic v České republice a „Manažer od
větví 2007“ v oblasti elektrotechnického průmyslu. V roce 2009
mu byl udělen čestný doktorát Vysokého učení technického
v Brně.

