
Zápis z 6. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 14. 10. 2016 

Přítomni:  Čmejla, Faigl, Havlíček, Jiříček, Kočárník, Koller, Navara, Pačes, Roztočil, Skalický, 

Švec, Vítek, Vokřínek, Železný, Finsterle, Hodná, Košťál, Lachmanová, Reichl, 

Svatoň, Váňa, Zoubek. 

Omluveni:  Čerňan, Čeřovský, Hejtmánek. 

Hosté:  Jakovenko, Jelínek, Kočí, Kybic, Mráz, Olšák, Ripka. 

Předsedající:   Havlíček, předseda: Jiříček, tajemník: Svatoň. 

Program zasedání 

1. Schválení programu 6. řádného zasedání  

2. Schválení zápisu 5. řádného zasedání  

3. Projednání Směrnice pro přijetí do bakalářských studijních programů  

4. Schválení Podmínek pro přijetí do bakalářských studijních programů  

5. Projednání Směrnice pro přijetí do magisterských studijních programů  

6. Schválení Podmínek pro přijetí do magisterských studijních programů  

7. Žádost děkana o předběžný souhlas se jmenováním těchto externích členů VR 

FEL: Ing. Pavla Noska (ABB), doc. Pavla Vrby (Foxcon), Dr. Petra Somola 

(Cisco)  

8. Volby do AS ČVUT - Sestavení volební komise za volební okrsek FEL 

9. Zaujetí stanoviska AS FEL k aktuální situaci na ČVUT  

10. Termín příštího zasedání  

11. Různé 

 

9:07 

Ad 1. 

Program šestého řádného zasedání byl schválen 19/0/0 (pro/proti/zdržel se).  

 

Ad 2. 

Zápis z pátého zasedání byl schválen 18/0/1. 

 

9:14 

Ad 3.  

Projednání Směrnice pro přijetí do bakalářských studijních programů 

Jelínek: Prezentace. Nejvyšší počet přijatých studentů je údaj požadovaný ministerstvem. Vychází ze 

zkušenosti s poměrem mezi počtem zapsaných a přijatých (cca 60 %). 

Švec: Neriskujeme změnu tohoto poměru? 

Váňa: Očekával bych, že bodu, který byl minule jen pod „Různé“, bude věnováno více pozornosti. Proč 

zůstává miniprogram OES? 

Jelínek, Ripka: Je to součást politiky fakulty. 

Navara: Některé předměty jsou společné a přibývá pouze administrativní zátěž. 

Havlíček: Učí je zvlášť, spolu s řadou studentů jiných programů. 

Váňa: Co znamená, že při nedostatečném zájmu nebude program otevřen? 

Jelínek: Uplatňovalo se to zejména u kombinované formy, teď už se náhrada hledá hůře. 

Ripka: Umožňuje to převést studenta do jiného studijního programu bez 2. termínu přijímacího řízení. 

Faigl: OI má více studentů, než se zamýšlelo. Jak to můžeme ovlivnit? 

Jelínek: Spoléhá na statistiku. Podmínky pro přijetí se zpřísňují. 

Železný: Může to ovlivnit změna podmínek pro přijetí na konkurenčních školách. 

Jakovenko: Mohli bychom požadovat přijímačky ode všech a přijmout daný počet podle výsledků. Je 

však obava, že bychom tím řadu dobrých studentů odradili. 

Váňa: Diví se, že SIT má (díky fyzice) jiné podmínky pro přijetí bez přijímaček než OI. 

Jelínek: Rada programu s tím souhlasila a má to zanedbatelný vliv. 

Ripka: Nedoporučuje razantní změny pravidel. 



Usnesení 6/1  

AS FEL projednal Směrnici pro přijetí do bakalářských studijních programů. 

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 

 

9:42 

Ad 4. 

Schválení Podmínek pro přijetí do bakalářských studijních programů 

Váňa: Opravit chybnou referenci (2. na II.). 

Schváleno: (15/1/3) 

 

9:48 

Usnesení 6/2  

AS FEL schválil Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL ČVUT 

v akademickém roce 2017/2018. 

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0. 

 

9:49 

Ad 5. 

Projednání Směrnice pro přijetí do magisterských studijních programů 

Jakovenko: Nové programy. Obory s malým zájmem nemusí být otevřeny. 

Skalický: Kdo rozhodne? 

Jakovenko: Rada programu a katedry, které odpovídají za výuku. 

Havlíček: Podmínku na zkoušku z českého jazyka na úrovni B2 lze získat na pochybných institucích. 

Jakovenko: Nechce komplikovat směrnici. 

Železný: Vzhledem k tomu, že žádáme toleranci angličtiny, nebyli bychom striktní. 

Roztočil: A co písemné vyjadřování v češtině? 

Havlíček: Měly by být stejné požadavky v bakalářských i magisterských programech. 

Jakovenko: Nemusí. 

Ripka: Žádá orientační hlasování. (Senát směrnici neschvaluje, jen projednává.) 

Orientační hlasování: (12/4/6) 

Proděkan Jakovenko: Slíbil úpravu dle směrnice pro bakalářské programy. 

 

Usnesení 6/3  

AS FEL projednal Směrnici děkana pro přijímací řízení do magisterských studijních programů v 

akademickém roce 2017/2018 s návrhem sjednotit podmínky na úroveň českého jazyka cizinců se 

směrnicí pro bakalářské studium. 

Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0. 

 

10:18 

Ad 6.  

Schválení Podmínek pro přijetí do magisterských studijních programů 

Koller, Roztočil: Opravy formulací, mj. Zákon o vysokých školách není studijní předpis. 

Schváleno: (22/0/0) 

 

10:24 

Usnesení 6/4  

AS FEL schválil Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech na FEL ČVUT 

v akademickém roce 2017/2018 s navrženými úpravami. 

Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0. 

 

10:25 

Ad 7. 

Žádost děkana o předchozí souhlas se jmenováním těchto externích členů VR FEL: 

 Ing. Pavla Noska (ABB),  

 doc. Pavla Vrby (Foxconn CZ),  



 Dr. Petra Somola (Cisco). 

 

Ripka: Je problém s předepsaným počtem externích členů Vědecké rady FEL. Ing. Pavel Nosek má být 

náhradou za Ing. Bernata, jehož odchod (podléhající schválení AS FEL) se plánuje na začátek roku 

2017. Zbývající dva mají navýšit počet externích členů. 

Olšák: Slovo „předchozí“ je v zákoně nové, znamená, že děkan může jmenovat pouze z předběžně 

schválených kandidátů. 

 

Volební komise: Švec, Váňa, Košťál 

Výsledek hlasování: 

Ing. Pavel Nosek (20/0/2) (pro/proti/zdržel) 

doc. Pavel Vrba  (18/1/3) 

Dr. Petr Somol  (15/3/4) 

 

Usnesení 6/5  

AS FEL souhlasí se jmenováním nových členů Vědecké rady ČVUT FEL: 

Ing. Pavla Noska (ABB), doc. Pavla Vrby (Foxconn CZ), Dr. Petra Somola (Cisco). 

Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0. 

 

10:49 

Ad 8. 

Volby do AS ČVUT - Sestavení volební komise za volební okrsek FEL 

Havlíček: Jeden uchazeč: Ivan Pravda z katedry telekomunikací. Další? 

Dořešení odloženo na pozdější průběh zasedání. 

 

10:52 

Ad 9. 

Zaujetí stanoviska AS FEL k aktuální situaci na ČVUT 

Jiříček: Okomentoval připravené předběžné stanovisko. Požádal o komentář Dr. Olšáka. 

Olšák: Novináři z Reportéru psali s dobrou znalostí materiálů. 

Vokřínek: Poděkoval Dr. Olšákovi. 

Železný: Odkázal na fórum. 

 

11:44 

Usnesení 6/6  

AS FEL ČVUT vyjádřil znepokojení nad situací ve vedení ČVUT a souvisejícím nelichotivým 

mediálním obrazem. 

AS FEL ČVUT proto vyzývá rektora ČVUT prof. Konvalinku, aby: 

 se oficiálně vyjádřil k aktuální situaci a zveřejnil plánované kroky k její nápravě, 

 zajistil nezávislý finanční audit ČVUT a jeho výsledky bezodkladně zveřejnil akademické obci 

ČVUT, 

 vysvětlil, na koho a proč byly objednány osobní prověrky vrcholných představitelů ČVUT a k 

čemu byly použity, 

 vyvodil svoji osobní zodpovědnost za vzniklou situaci v řízení ČVUT. 

AS FEL ČVUT žádá AS ČVUT, aby: 

 se aktivně zabýval situací a zajistil transparentní řízení ČVUT, jehož součástí je projednávání 

zásadních rozhodnutí kolegiem rektora, 

 zvážil návrh na odvolání rektora v případě, že nedojde k rychlému výraznému zlepšení způsobu 

řízení lidských a finančních zdrojů na ČVUT. 

AS FEL ČVUT se obrací na fakultní senáty ČVUT s žádostí, aby se situací aktivně zabývaly a zaujaly 

jednoznačné stanovisko k dění na ČVUT. 

Výsledek hlasování: pro 18, proti 1, zdržel se 1. 



 

11:45 

Ad 10. 

AS FEL si určil termíny příštích zasedání: 

11. 11. 2016, 9:00 

9. 12. 2016, 9:00 

 

11:50 

Ad 11. 

Různé 

Jiříček převzal řízení zasedání.  

Vokřínek: Usnesení 6/6 by mělo být zasláno všem, jichž se to týká, tedy i akademických senátům jiných 

fakult. 

Jiříček: To je úkol vedení AS FEL. 

 

Košťál: Jak to bude se šatnami? 

Děkan Ripka: Obraťte se na mě hned, nečekejte na zasedání. 

 

Váňa: Proč si studenti po zápisu nemohou změnit zapsané předměty? 

Jakovenko: Je to potřeba pro znalost kapacity a rozvrh. 

Váňa: Na jiných vysokých školách to funguje. 

Jakovenko: Možná s problémy. 

Váňa: Vztahuje se na pozdější změny jednotlivých předmětů poplatek? 

Jakovenko: Ano. Rušení snad nestojí 500 Kč a během prvních 14 dnů není problém. 

 

Svatoň: Bude světelná fasáda svítit? 

Ripka: Obvykle svítí. Do právě probíhajícího festivalu Signál to nebylo zařazeno, příští rok snad ano, s 

promítáním studentských aplikací. 

 

Svatoň: Podnět z Liberce – bylo na něj odpovězeno dle Zákona o svobodném přístupu k informacím? 

(zapojení prof. Haasze ve firmě H-test, od níž fakulta odebírá zboží či služby). 

Ripka: Už poslal odpověď. O možném střetu zájmů se ví, je třeba ho ohlídat. 

 

Svatoň: Prostřední pater noster většinou nejezdí. 

Ripka: Je méně vytížený. Nicméně uznává, že je potřebný pro výjezd do vyšších pater. Prošetří. 

 

Jiříček: Sledoval parkoviště ve dvoře, vytížení je malé (cca 17 volných míst). 

Ripka: Lidé si teprve zvykají parkovací místa používat. 

Svatoň: Postrádáme systém pro hosty, vrátní je nechtějí pouštět. 

Ripka: Seznámí s rezervačním systémem vrátné. 

Švec: Co dělat, když se mu nepodaří najít místo? (Na dvoře je volno, ale vrátný ho nepustí.) 

Ripka, Mráz: Auto musí být v databázi. 

Reichl: Když přijede firma, opravdu musíme hlásit číslo auta? 

Ripka: Potřebujeme to k tomu, aby tam neparkovala neoprávněná auta. Má se to řešit tím, že řidič sdělí 

číslo, které sekretářka zadá do systému. Nicméně lze doufat, že i jméno firmy by mohlo sloužit místo 

čísla auta. 

 

Jiříček: Připomněl, že hledáme 2 dobrovolníky (1 student a 1 akademický pracovník) do volební komise. 

Navrhuje vylosovat. 

Košťál: Hlásí se, a to za studenty (má i akademický úvazek). 

Švec: Hlásí se. 

 

Usnesení 6/7  

AS FEL jmenuje volební komisi pro volby do AS ČVUT ve složení Košťál, Pravda, Švec. 

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 2. 



 

Olšák: Na některých fakultách už volební komise začaly pracovat, koordinuje doc. Habala. Je potřeba 

ho co nejdříve kontaktovat. 

 

 

Zasedání AS FEL skončilo v 12:18. 

 

 

Zapsal: Navara  další úpravy: předsednictvo 


