
 

 

Zápis ze 14. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 30. 6. 2017 

Přítomni:  Havlíček, Jiříček, Kočárník, Koller, Pačes, Roztočil, Skalický, Vítek, Vokřínek, 

Železný, Čerňan, Finsterle, Hodná, Pavelka, Reichl, Roch, Svatoň, Váňa, Zoubek. 

Omluveni:  Čmejla, Faigl, Hlinovský, Navara, Košťál, Lachmanová. 

Hosté:  Jelínek, Kočí, Mráz, Polívka, Ripka. 

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

Program zasedání: 

1. Schválení programu 14. řádného zasedání 

2. Schválení zápisu 13. řádného zasedání 

3. Schválení Mimořádného termínu přijímacích zkoušek do magisterských 

studijních programů (tzv. 2. kolo) 

4. Schválení Zprávy o hospodaření FEL ČVUT za rok 2016 

5. Schválení Rozpisu FEL na rok 2017 

6. Termín příštího zasedání 

7. Různé 
 

9:05 

Ad 1. 

Program 14. řádného zasedání byl schválen 19/0/0 (pro/proti/zdržel se).  

 

9:07 

Ad 2. 

Zápis ze 13. řádného zasedání byl schválen 16/0/4. 

 

9:08 

Ad 3. 

Schválení Mimořádného termínu přijímacích zkoušek do magisterských studijních programů 

(tzv. 2. kolo) 

Proděkan Jakovenko: Krátce představil. Zkoušky budou v prvním týdnu září, zápis 19. září. 

Jiříček: Proč druhé kolo programy KyR a OES nechtějí? 

Proděkan Jakovenko: Program je myšlen striktně jako navazující, nečekají nikoho z venku. KyR má 

uchazečů dost a další nechce. 

 

Usnesení 14/1  

AS FEL schválil Mimořádný termín přijímacích zkoušek do magisterských studijních programů. 

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0. 

 

9:12 

Ad 4 

Schválení Zprávy o hospodaření FEL ČVUT za rok 2016 

Havlíček: Zpráva předjednána komisí EKAS. Drobné chybky byly opraveny. 

Koller: Je třeba jen opravit jazykovou část, čárky. Nebrání schválení. 

Schváleno 18/0/2 

Mráz: Drobné chyby vznikly jen přenosem dat. 

 

Usnesení 14/2 

AS FEL schválil Zprávu o hospodaření FEL ČVUT za rok 2016. 

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0. 

 

 



 

 

9:17 

Ad 5 

Schválení Rozpisu FEL na rok 2017 
Koller informoval o výsledku projednání v EKAS. Hlavní změnou je, že „kvalita“ je nyní definována 

jinak, což znemožňuje meziroční srovnání. Schváleno navýšení mezd na děkanátu (1 MKč + odvody), 

protože narůstá agenda. Používáme odhad, protože chybí data z Rektorátu. Případné rozdíly budou kryty 

z FPP. 

Tajemník Mráz: MŠMT mezitím přidalo, pro FEL asi 5 MKč, o což se sníží čerpání z FPP. Přibylo  

125 tis. Kč pro zapomenutý program Letectví a kosmonautika. Schválení rozpisu na úrovni ČVUT se 

očekává na podzim. 

Jiříček: Kdy to bude známo? 

Tajemník Mráz: Odhaduje to na říjen. Vázne to na pravidlech pro podporu CIIRC. Náš rozpis vychází 

z optimistické varianty, pesimistická je asi o 5 MKč horší. 

Děkan Ripka: Provizorium by byl celý loňský rozpočet, nikoli jeho 90 %. To je možné díky tomu, že 

příjmy ČVUT se navýšily. 

 

Usnesení 14/3 

AS FEL schválil Rozpis FEL na rok 2017. 

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 2. 

 

9:31 

Jiříček: Slíbili jsme věnovat pozornost metodikám (Kometa a V3S), měli bychom na nich pracovat, aby 

příště byly připraveny. 

Vokřínek: Tabulku kdo-kolik nelze rozklíčovat na skupiny. 

Proděkan Polívka: Je to skoro hotové. 

Železný: Problém nebyl v možnosti rozpočítání na skupiny, ale v tom, že jejich součet nedal celkovou 

částku za katedru. 

Proděkan Polívka: Ty dvě části vycházely z různých zdrojových dat, což už nebude. 

Děkan Ripka: Konečně bude možno vystopovat, jak se k těm číslům došlo. V Kometě byl návrh za 

volitelný předmět neplatit, ale to neprošlo. Nicméně by navrhoval ukončovat je klasifikovaným 

zápočtem, což je zlevní. Podobně návrh nefinancovat doktorandské předměty neprošel, ale mohl by se 

jim počet započitatelných hodin snížit na 2+0. Ve V3S se kdysi snížila váha citací na polovinu. Mohly 

by být zohledněny podle oborů, ale není jasné, jak. Pro hodnocení časopiseckých článků zůstal 

historický vzorec, který mezitím RVVI nahradila jiným; ten je pro nás těžko použitelný, ale mohlo by 

se uvažovat o změně. 

Proděkan Polívka: Není řešeno rozdělení bodů při přesunech pracovníků mezi katedrami. 

Děkan Ripka: Navrhuje půlit mezi původní a nové pracoviště (pro publikace, které mají afiliaci starého 

pracoviště). 

Skalický: Nekomplikuje to situaci? Evidovat, kdo kdy kam přešel? 

Proděkan Polívka: Nějak to řešit musíme, technické řešení se snad najde. 

Děkan Ripka: Druhou možností je, že to bude neformální doporučení a nechá se to na dohodě vedoucích 

pracovišť. 

Pačes: Co když odejde mimo součást? 

Polívka: Body zůstanou pracovišti. 

Skalický: Jak se bude řešit, když bude přijat ještě na staré pracoviště, ale výsledky do V3S bude vkládat 

už za nové? 

Ripka: Nelze ošetřit úplně vše. 

Navara: Na článku je stejně vždy jméno katedry. 

Zoubek: V3S počítá zatím s rokem, datum neumí. Ruční kontrola, co je v článku a V3S, se neprovádí. 

Ripka: Vyhlásím to jako metodickou pomůcku pro dohodu mezi katedrami. Ve shodě s dohodou pro 

přechod mezi součástmi. 

 

Navara: Každý předmět bychom měli platit (třeba některé méně). Kometu lze zjednodušit tím, že úhrada 

za předmět bude mít maximálně tři položky (konstanta1 + konstanta2*počet hodin + konstanta3*počet 

studentů). Není třeba počítat testy, domácí práce apod. Doktorandské předměty by se daly rozdělit na 



 

 

profilové (náročné na přípravu i studium) a „podpůrné“ (v podstatě suplující dříve nevystudované 

magisterské předměty). 

Železný: Katedry to asi na méně a více placené nikdy samy nerozdělí. Snažme se vice zlevnit volitelné 

předměty, aby cena započitatelné hodiny byla příznivá pro stěžejní předměty. 

Svatoň: Nesouhlasím. Vždy se najde doktorand, pro kterého je daný předmět zásadní. 

Koller: Klasifikovaný zápočet je někdy pracnější než zkouška. 

Děkan Ripka: Jedná se o předměty, které jsou stranou hlavní linie. 

Váňa: Klasifikované zápočty nejsou oblíbené kvůli kumulaci povinností na konci semestru. 

Vokřínek: Ať je to třeba jen zápočet. 

Skalický: Je proti potlačení významu volitelných předmětů (těmito pravidly). 

Děkan Ripka: Diferencovat podle předmětů. 

 

10:13 

Ad 6 

Termín příštího zasedání 
Jiříček: Navrhuje změnit z posledního pátku v měsíci na předposlední. 

(Návrh odložen.) 

Ripka: Lze očekávat návštěvu kandidátů na rektora. 

Vokřínek: 28. 9. je státní svátek. 

 

Termín příštího zasedání je středa 27. 9. 2017 od 9:00. 

 

Havlíček připomněl, že nás čeká volba nového předsednictva. 

 

10:23 

Ad 7 

Různé 

Havlíček: Zveřejnění osobních údajů v databázi FEL. Vedení FEL nezaujalo stanovisko, které by bylo 

uspokojivé pro senát. 

Děkan Ripka: Necítí potřebu se omluvit, zveřejnění fotografií považuje za žádoucí. Výjimky chce 

projednat osobně. 

Váňa: Oddělení PR stále nemá fotografie na webu. 

Skalický: Fotografii poslal, nedostal žádnou informaci, až pak se náhodou dověděl, že to má někde 

potvrdit. 

Havlíček: Ukončil diskusi k tomuto tématu. 

 

Havlíček: Implicitní souhlas se zveřejněním údajů z ankety. Považuje za potřebný implicitní nesouhlas. 

Děkan Ripka: Studentské komentáře považuje za nejcennější část ankety. 

Navara: Cenu snižuje to, že se tam objevují objektivní lži, které je třeba pracně vyvracet. 

Váňa: Neměly by podepsané příspěvky mít nárok na zveřejnění (bez schválení)? 

 

10:38 

Navara: Po začátku zápisu došlo ke změnám rozvrhu, které znemožňují účast na výuce jak zapsaným 

studentům, tak přednášejícím. Nebylo to s nikým konzultováno, ani s katederním rozvrhářem. Je 

neadekvátní chtít zápisy studentů 3 měsíce před začátkem výuky, když neznáme ani počty studentů a 

cvičení. 

Železný, Jakovenko, Navara: Vyjasněno, jak se sdělují omezení časových možností učitele. 

Pavelka: Považuje za výhodu naší školy, že si studenti mohou vyjasnit rozvrh co nejdříve. 

Navara: To ale jen za předpokladu, že rozvrh, do kterého se zapisují, zůstane v platnosti. 

 

Děkan Ripka: Studentský klub BEST hledá místnost pro své aktivity. Pomýšlel na místnost AS FEL. 

Asi bude hledat něco jiného, i kvůli tomu, že tam probíhá výuka češtiny pro cizince. 

 

Děkan Ripka: V OPVVV jsme nedostali ani moc ani málo. Příští rok bude tzv. „trojvýzva“, pro ni zbylý 

program připravujeme. 



 

 

Děkan Ripka: Akreditace: Dva programy (OI a BIO) jsou podány, další se chystá během pár týdnů. 

Výzva k rychlému podání akreditací, které se „prodlužují“. 

 

Děkan Ripka: Dvě katedry se právě stěhují do nové budovy, ohledně přemístění katedry řídicí techniky 

dosud nebylo dosaženo dohody. Jsou ohrožena laboratorní cvičení od začátku října. 

 

Roztočil: Připomněl nedokončenou diskusi o dodatku k pracovním smlouvám. 

Vokřínek: Za nepřítomného mluvčího legislativní komise shrnul závěry z jednání: Proděkan Matas si 

odnesl připomínky a čeká se na jejich zapracování. 

Děkan Ripka: Změny bude ještě konzultovat s právníkem. Zatím dává podepsat starou verzi. Případy, 

kdy někdo nechce podepsat nic, se řeší individuálně. 

Roztočil: Co Vysokoškolský odborový svaz? 

Děkan Ripka: Neví, co jim na tom vadí. Kolektivní smlouva je letos bolestivá kvůli odborům FBMI. 

Minulý rok prošlo prodloužení dovolené nepedagogických pracovníků z 5 týdnů na 6. Ukazuje se, že to 

způsobuje problém se službami na děkanátu. Letos bylo požadováno zvýšení tarifních platů. 

 

Hodná: Po SZZ student rychle přichází o svá práva (přístupu apod.). Nešlo by aspoň přístup do turniketů 

prodloužit do zápisu na magisterské studium? 

Děkan Ripka: Prošetří. Je možnost získání karty hosta. 

Z diskuse: Kvůli tomu byly zavedeny předčasné zápisy (od 3. 7.), ale víc se s tím asi nedá dělat. 

 

Termín příštího řádného zasedání byl stanoven na 27. 9. 2017, v 9:00, v místnosti č. 80. 

 

Zasedání AS FEL skončilo v 11:30. 

 

 

Zapsal: Navara, Svatoň  další úpravy: předsednictvo 


