
Zápis z 11. �ádného zasedání AS FEL �VUT dne 25.4. 2014

P�ítomni: Caletková, �áp, �erná, Dušek, Fuka, Habala, Havlí�ková, Hoffmann, Hrzina, Janí�ek,
Kirschner, Koller, Králík, Kúkelová, Pokorný, Svato�, Švec, Vá�a, Zvánovec.
Omluveni: Bauer, Bedná�, Chlumecký, Kubr, Mare�ek, Pravda.
Hosté: d�kan, tajemník Mráz, prod�kani Jakovenko, Jelínek, Matas, Škvor; Ing. Ko�í, K�íha.

P�edseda: Hoffmann, p�edsedající: Janí�ek, tajemník: Svato�.

Program zasedání

Schválení programu1.
Schválení zápisu z 10. �ádného zasedání2.
Schválení Rozpisu finan�ních prost�edk� FEL na rok 20143.
Akreditace programu EECS v angli�tin�4.
Akreditace nového programu STM5.
Úpravy P�edposu pro provád�ní studijních program�6.
Projednání Sm�rnice slu�ování anglické a �eské formy p�edm�t� magisterské etapy7.
Termín p�íštího zasedání8.
R�zné
a) d�kanovo r�zné

9.

Ad 1.
Program schválen 16-0-0.

Ad 3.
Fuka (mluv�í EKAS): Komise projednala návrh na dvou sch�zích, doporu�uje schválení.
tajemník: P�edstavil rozpis. Dopln�na tabulka s vývojem po�tu student� a p�id�lených prost�edk�. P�íjmy:
p�evažují v�decké zdroje (trochu p�es 60 %), vedení navrhuje p�i rozd�lování použít pom�r 50:50. Pokles
p�íjm� hlavní �innosti mimo jiné kv�li výraznému poklesu úrok�. Vývoj v režiích, v�tší odvody SGS se
vrací kated�e, o�ekáván zvýšený výb�r u zahrani�ních projekt�. Porovnání s p�edchozím rozpisem.
P�ehled hlavních výdaj�.
Janí�ek: Dotaz na n�které fondy. Nám�t, zda by v situaci, kdy se chce po fakultách snižovat fondy, nem�l
d�kanát p�ipojit.
d�kan: Již loni jsme �erpali z fond� fakulty ke krytí výdaj�. Výro�ní zpráva dá p�esné informace o lo�ské
bilanci.
Skalický: Dotaz na vhodnou výšku rezervy.
tajemník: Ideáln� okolo 10-15 procent obratu. Fakulta to vícemén� má, n�které katedry mají až polovinu
obratu. Diskuse o vhodném rozsahu anatomie kateder, výhody a nevýhody. Neblokujeme si vytvá�ením
fond� rozvoj?
d�kan: V rámci Výro�ní zprávy se pokusíme o výhled využívání fond� na n�kolik let dop�edu.
tajemník: V sou�asné dob� sice vycházíme, ale dá se ješt� �ekat pokles po�tu student� i snížení po�tu
absolvent�, tedy bude propad p�íjm�. Bude tlak na p�esun �innosti do v�dy, ale tam se bude bojovat o
stejný kolá�, neplánuje se zvýšení. Budeme rádi za rezervu.
d�kan: Fondy rozhodn� nechceme používat na vypl�ování d�r v rozpo�tu, ale na rozvojové projekty.
Nap�íklad v�kový profil fakulty je dvouhrbý velbloud, je pot�eba zapracovat.
tajemník: Dále k rozpisu. Prost�edky na mzdy navýšeny o 0.4 %.
Janí�ek: Pro� se zvyšují výdaje na poradní orgány, oponentní posudky atd., když se snižuje po�et
student�?
tajemník: Zvyšuje se po�et poradních orgán�.
d�kan: D�íve se za p�ípravu akreditace nevyplácely odm�ny. Dále se s posudky více obracíme na
externisty (lepší kvalita).
tajemník: P�edstavil zbytek rozpisu.
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Hoffmann: Jak vypadá bilance LVR? Mluvilo se o p�ínosu pro fakultu.
tajemník: Zatím je tok pen�z jednosm�rný. M�nily se parametry (neuznané náklady, po�ítání DPH).
N�které �ásti jsou v plusu.
d�kan: Ud�láme bilanci a výhled v rámci Výro�ní zprávy.
Skalický: Dotaz na proceduru pro p�ípad, že n�kdo objeví rozpor mezi deklarovaným využítím ploch a
skute�ností.
tajemník: Katedry m�ly lh�tu na kontrolu údaj�.
Diskuse o tom, že lh�ta dvou dn� byla nedostate�ná.
tajemník: Šlo o údaje stažené z KOSu, a katedry si mají kontrolovat správnost údaj� v KOSu.
Diskuse o problémech s informa�ním systémem.
d�kan: Zvažovali jsme zavedení rezervy na korekce zjišt�ných rozdíl�, ale necht�li jsme situaci
komplikovat. Ud�láme si kontrolu a p�ípadné rozdíly nahradíme ze svých zdroj�.
Diskuse: Chce to systémové �ešení. Bylo by vhodné mít delší lh�tu, aby to vedoucí kateder mohli
p�eposlat svým lidem ke kontrole.
Zvánovec(?): Jsou v rozpo�tu zahrnuty náklady související se zm�nou vedoucích kateder?
d�kan: Jedná se o dv� katedry, celkem max. 1.5 mil., uhradí se z rozvojové položky. (Hostující profeso�i,
podpora habilitace atd.)

Usnesení 11/1:
AS FEL schvaluje rozpis finan�ních prost�edk� FEL na rok 2014.

Schváleno 19-0-0.

Ad 2.
Zápis schválen 18-0-1.

Ad 4.
Jakovenko: M�l by to být univerzální anglický program pro samoplátce. Je jich totiž zatím málo na uživení
anglických verzí stávajících program�. Snaha o spole�ný první ro�ník. Nebyl by orientován na excelentní
studenty, protože ti se mezi samoplátci neobjevují. M�l by mít nultý ro�ník, protože typický samoplátce je
ješt� slabší než náš student. Zajistí to nejspíše katedra fyziky.
d�kan: Jsou zem�, kde mají st�ední školu o rok kratší a bakalá�e o rok delšího.
Jakovenko: Podobný probram jsem našel na uni v N�mecku �i Švýcarsku, ale ne v angli�tin�.
Vá�a: Bylo by možné pro �eské studenty se zapsat?
Jakovenko: Ano, p�jde o kompatibilní p�edm�ty.
Vá�a: Jsou r�zné verze fyzik, bude uznatelnost?
Jakovenko: Je v plánu sm��ovat ke sjednocení v rámci budoucích reakreditací.
d�kan: Již dnes se navzájem uznávají r�zné verze podobného p�edm�tu.
Vá�a: Bylo by dobré to mít dop�edu deklarováno, aby studenti o tom v�d�li.
Zvánovec: Jaké je spektrum samoplátc�?
Jakovenko: Jasný vít�z je silnoproud. Docela dost je na KME. Informatiky nám stahuje FIT, možná
problém s propagací.
Koller: P�ipomíná to návrat k programu EaI. Když jsme na elektrofakult�, vrátí se do fyziky elekt�ina?
Skalický: V profilu jsou zvláštní v�ci (návrhá� hardware).
Jakovenko: To byl první nást�el.
Janí�ek: Chybí tam informatické v�ci.
d�kan: P�íští st�edu ve 13:00 v místnosti 80 je setkání rad garant�, akreditace jsou hlavním tématem.

Ad 5.
d�kan: Tým Žára je již pon�kud dál v p�íprav�, cílem je vrátit se k prakti�nosti s tím, že by studenti po
bakalá�i skon�ili. Ostatní programy se zdá se stabilizují, zatímco STM stále klesá. Stávající STM je velmi
podobné program�m FITu (posun k teoreti�t�jší podob�).
Koller: Návrh zatím nevypadá jako posun k prakti�nosti.
d�kan: Došlo k útlumu teoretické matematiky, rozší�í se schopnosti testování, návrhu, �ízení projekt� atd.

Ad 6.
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d�kan: Podn�t z disciplinární komise doplnit do P�edpisu o provád�ní studijních program� partii, že nechat
n�koho opsat je p�estupek (být p�íjemce už je p�estupek). Nelze trestat v�c, která oficiáln� není
deklarována jako chybná. Byl dán podn�t do velkého senátu ke zm�n�, u nás by to možná šlo rychleji (i
když se to pak stejn� posílá ke schválení). V této souvislosti by nás zajímaly p�ípadné podn�ty k dalším
zm�nám v tomto dokumentu.

Ad 7.
d�kan: Projednáno v komisi senátu.
Pokorný: Ve sm�rnici není úpln� jasné, co se stane, když jsou t�eba jen dva zahrani�ní studenti.
Jakovenko: Tak se u�í anglicky, ale platí se to jako �eský kurs.
Vá�a: Studenti Erasmu mají tendenci odpadat, na PedKomu bylo �e�eno, že se pak dá zase u�it �esky.
Janí�ek: Co se d�lá v situaci, když je vynikající pedagog se skv�lými hodnoceními, ale neumí anglicky?
d�kan: Pokud se katedra rozhodne tento p�edm�t nabízet v angli�tin�, tak to musí mít ošet�eno.
Svato�: Co když se n�kdo bude dožadovat výuky v �eštin�?
d�kan, Jakovenko: V magisterském programu je sou�ástí p�ijímacích podmínek schopnost absolvovat
výuku v angli�tin�.
Diskuse se p�esunula k problém�m student�, kte�í v rámci ušet�ení studují �eský program, ale jazyk
po�ádn� neum�jí. Katedra jazyk� nabízí i pokra�ující kursy, n�kterým student�m bývá p�i p�ijímací
zkoušce doporu�ován, ale nechodí.
d�kan: Nadm�rná dobrotivost v��i t�mto student�m není perspektivní, �ešením je individuální studijní
plán. Prod�kan mu nap�íklad p�edepíše dou�ovací p�edm�ty.
Delší diskuse o možnosti studenta dožadovat se �eštiny na základ� zákon�, akreditace �i jiných nápad�,
p�ípadné reakci fakulty. Vedení situaci zkoumalo, má stanoviska, která nepotvrzují existenci nároku.

Usnesení 11/2:
AS FEL projednal návrh sm�rnice Slu�ování anglické a �eské formy p�edm�t� magisterské etapy.

Schváleno 14-1-3.

Ad 8.
d�kan: Hlavní jsou ty dv� akreditace, VR by je mohla schválit 11.6., což by cht�lo grémium d�kana 28.5.,
PedKom p�edtím, senát potom. Chci to mít p�edem projednáno všemi. Diskuse o možnosti mít i Zprávu o
hospoda�ení.
Takže PedKom zasedne 23.5., EKAS 30.5., vždy v 9:00 v místnosti 80.
Termín p�íštího zasedání je 6.6. 2014 v 9:00, místnost 80 (nebude-li ur�eno jinak).

Schváleno v�tšinou.

Ad 9.
a) d�kan:
• zhodnocení režií: Je to p�edzv�st Zprávy o hospoda�ení. Tabulka porovnávající pom�rné odvody
jednotlivých kateder vzhledem k projekt�m. U zahrani�ních v�tší rozkolísanost vzhledem k rozli�ným
pravidl�m, u tuzemských jistá také existuje. Zvažovány jiné zp�soby ur�ování a výb�ru, tedy paušální
odvod s tím, že si to katedra sama za�ídí a pe�liv�ji volí projekty. Zm�nila by se i pozice, te� musí žádat
vedení o platby, p�i paušální platb� by musely katedry žádat o výjimky.
U projekt�, které údajn� neumož�ují režie, stejn� fakulta odvádí rektorátu p�t %, jsou tedy ztrátové. Pak
se musí zvažovat, zda se to fakult� vyplatí. Paušální platby by toto rozhodování odstranilo.
Hrzina: Pokud projekt p�inese kated�e peníze, tak ona ušet�í (nemusí hradit platy), tudíž m�že z
ušet�ených pen�z zaplatit ten odvod.
Dušek: Je ovšem t�eba uvážit výši odvodu, aby nezmizela motivace k �innosti navíc.
tajemník: Pracovníkovi je možné dát odm�ny a zahrnout je do projektu.
d�kan: Zahrani�ní projekty jsou výrazn� odm��ovány výpo�tem financí MŠMT, protože na to RIV za�al
brát ohled. Fakulta na tom výrazn� vyd�lává. Hospodá�ská �innost naopak v RIVu jako samostatná v�c
poklesla. Jsou to jiné procesy, je t�eba uvažovat jiné zp�soby motivace. Je to t�eba d�lat cílen� a
transparentn�, což vybrání univerzálního paušálu zjednoduší.
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Hoffmann: Je pot�eba mít p�echodná opat�ení pro existující projekty.
d�kan: S tím se po�ítá. Z diskuse si odnáším záv�r, že senát nemá námitky proti tomu, abychom za�ali
p�ipravovat návrh k projednání. Návrh by také m�l odstranit motivaci k p�ihlašování svého projektu jinam
než na svém pracovišti z d�vodu optimalizace odvodu.
• Programy mají r�zné podoby p�edm�tu na presenta�ní dovednosti, r�zná spokojenost student�, proto se
student�m umožní vybírat si, do které verze se zapsat.
Hrzina: Faktorem m�že být i den v týdnu.
Vá�a: Presenta�ní dovednosti mají u�it presentovat, což rétorika nem�že nahradit. P�edm�t jsem zažil a
byl špatný. Další v�c je, že by fungoval lépe v šestém semestru, kdy by se daly zapojit již vznikající
bakalá�ky.
d�kan: Ideální p�edm�t s praktickou výukou asi nebudeme schopni zajistit, problém je už zajistit
odborníky na výuku. Cesta pro nás je praktickým zkoušením, máme projektové p�edm�ty, nechme to
studenty presentovat a a� se v tom vyráchají.
Diskuse o rozli�ných aspektech problému. Je to nám�t pro reakreditaci.
Koller: N�které katedry organizují "obhajoby nane�isto". Pomáhá to.
• Plánované investi�ní akce: Zm�nily se, konalo se kv�li tomu zvláštní zasedání EKAS. Budou možné
zm�ny, protože se m�že vyskytnout obnova plášt� v rozsahu 130 mil a to by si vyžádalo další drobné
rekonstrukce. Rektor to p�islíbil z Istrofinu, ale zatím to vázne u ministra. Tím by se nestihl ideální �as
d�lat to v lét�, další etapa už by snad šla. Výb�rové �ízení a podobn� d�lá rektorát. Postup by byl od
fakulty strojní sm�rem ke kula�áku. P�i jednom by se rekonstruovaly záchody, plány jsou p�ístupné,
oceníme komentá�e. K diskusi jsou i plány na zm�nu Studijního odd�lení.

b) Škvor: Oznámil opat�ení k odstran�ní tvrdosti, prodloužil lh�tu k obhajob�, protože práce doktoranda
byla odevzdána v�as, ale katedra nemohla zajistit v�asnou obhajobu.
Informoval o probíhající reakreditaci n�kterých doktorských program�.

c) d�kan: Re: Etická komise a e-mail prof. Ma�íka. Mnoha v�cem nerozumím, t�eba pro� vydali p�vodní
rozhodnutí bez rozmluvy s prof. Ma�íkem, nebo pro� te� nemluvili s námi. Není jasné, co bude dál,
p�vodní záv�r byl zrušen, ale nový není. Bylo by dobré, aby si komise se všemi promluvila a ud�lala
n�jaký záv�r, který by šlo zve�ejnit. Podobn� by bylo dobré, kdybychom mohli zve�ej�ovat alespo�
statisticky výsledky jednání Disciplinární komise.
D�kan rekapituloval situaci. Po obvin�ní z neetického jednání podal podn�t Etické komisi. Komise jednala
podivným zp�sobem, výstupem byla výzva rektorovi k akci, pak se nic p�l roku ned�lo, zatímco pomluvy
kolovaly, proto d�kan vyv�sil záv�r komise.
D�kan se vyjád�il k posledním tvrzením prof. Ma�íka. Žádné stanovisko Etické komise si neobjednával,
jde o nové nepodložené obvin�ní. Nenávistnou kampa� si nevybavuje. Uklidn�ní na fakult� by d�kan
uvítal, fakulta je p�ipravena spolupracovat se všemi lidmi dobré v�le.

d) Re: Projekt CIIRC. Skon�il pod �arou, ale ministerstvo hodlá navýšit prost�edky, aby vyšlo na všechny.
P�id�lení závisí na n�kolika v�cech (vy�ešení problém� s pozemkem, smlouva s dodavatelem). Obojí má
potenciál ke komplikacím. Nap�íklad smlouva o výstavb� m�že vejít v platnost pouze po p�id�lení dotace,
ale je pevn� daný termín dostav�ní, což m�že firmy odradit, je už jeden nep�íjemný precedent.
Vedení požádalo o informaci, aby zjistilo, zda v projektu nejsou možné závazky fakulty.

e) Janí�ek: Bylo by zajímavé slyšet názor prof. Uhlí�e k situaci Etické komise, zejména vzhledem k
vyjád�ení prof. Ma�íka o tom, že první rozhodnutí vzniklo na objednávku. K uklidn�ní situace by
pomohlo, kdyby existovalo n�jaké oficiální stanovisko.

Usnesení 11/3:
AS FEL by uvítal, kdyby se Etická komise �VUT v souvislosti se zrušením svých p�vodních záv�r�
nadále zabývala p�ípadem jednání prof. Ma�íka, v dohledné dob� p�ípad uzav�ela a sv�j nový záv�r
zve�ejnila.

Schváleno 12-0-5.

f) Vá�a: Na Karlov� nám�stí stále chybí studovna. Bylo by možné vyhradit jednu u�ebnu a dát na ni
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cedulku "Studovna"?
d�kan: Katedra po�íta�� vrací fakult� místnost, p�es léto zrekonstruujeme a bude to studovna. V kostce
jsme cht�li dát stole�ky, byly problémy se strojárnou, ale s novým d�kanem zdá se vycházíme lépe, takže
po dokon�ení to snad n�jak dopadne. Nabídli jsme jim prostor bývalé kotelny v budov� E pro posilovnu,
která by nám byla k dispozici. Mohli bychom pak dostat k dispozici n�jaké místnosti. Budovu C bychom
cht�li co nejd�íve vyklidit a zbourat.
Diskuse o možnosti p�ístupu.

 

 

Zapsal: pHabala.
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