
  

 

Zápis z 20. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 23. 2. 2018 

Přítomni:  Čmejla, Faigl, Havlíček, Hlinovský, Jiříček, Kočárník, Koller, Navara, Roztočil, 

Skalický, Vítek, Vokřínek, Finsterle, Košťál, Lachmanová, Pavelka, Reichl, Svatoň, 

Zoubek. 

Omluveni:  Pačes, Železný, Čerňan, Hodná. 

Hosté:  Dušek, Jakovenko, Kočí, Mráz, Olšák, Polívka, Ripka. 

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

Program zasedání: 

1. Schválení programu 20. řádného zasedání AS FEL 

2. Schválení zápisu z 19. řádného zasedání AS FEL 

3. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FEL za studenty 

4. Schválení novely Řádu doktorského studia 

(Oprava Řádu doktorského studia FEL - odstranit chybný údaj 30 kreditů v článku 6, 

odstavec 2) 

5. Schválení Volebního řádu FEL 

6. Schválení Organizačního řádu FEL 

7. Schválení Statutu FEL 

8. Projednání návrhu na ocenění doc. Ing. Karla Malinského, CSc. za Fyzikální čtvrtky 

9. Diskuze nad draftem Výroční zprávy 

10. Termín příštího zasedání 

11. Různé 

 

9:10 

Ad 1. 

Program 20. řádného zasedání  
Havlíček: Z minulého zasedání máme podnět zařadit bod týkající se neshody děkana a vedoucího 

katedry o prodloužení smlouvy kolegy z Katedry elektrotechnologie. Zařadíme tento bod? 

Hlinovský: Doporučuji bod odložit a požádat vedení o všechny informace ke smlouvám. 

Dušek: Tištěné materiály nyní nemám. Ale ústně přehled mohu dát, jako vedoucí katedry. 

Děkan Ripka: Protože pracovník neudělil souhlas s nakládáním s osobními údaji, je třeba závazek 

mlčenlivosti od členů AS FEL, kteří s nimi budou seznámeni. 

Roztočil: Odložme bod na komisi, tam s mlčenlivostí nebude problém. 

Hlinovský: Rozumím, souhlasím. 

Navara: Situace byla některými senátory vyhrocena. Bylo řečeno, že jednání děkana je protizákonné, je 

nutné projednat. Nikoliv situaci zametat pod koberec. 

Svatoň: Jako protizákonné jsem toto jednání sice neoznačil, ale jako neetické ano. Omlouvám se, 

urazilo-li to někoho. Měly by z toho vzejít náměty a poučení na přípravu dalších předpisů fakulty.  

Dušek: Je to inspirace pro nový Kariérní řád. Kolega věnoval dobrou a poctivou práci centru CRRC. 

Otázka je, zdali má fakulta o takové lidi zájem, jinak je podobně ztratíme. 

Havlíček: Nejlepší by bylo asi probrat na Legislativní komisi. 

Děkan Ripka: Projednávat by se měl kariérní řád. Je to dobrý případ pro ilustraci. 

Navara: Minule byly výhrady, měly by dnes zaznít. 

Vokřínek: Minule jsem jen žádal o přítomnost vedoucího katedry.  

Dušek: Souhlasím s panem děkanem. Je to inspirace pro Kariérní řád - aby příště nedocházelo k těmto 

věcem. A abychom si tu mohli udržet i dobré techniky, nejenom vědce. 

Skalický: Pane vedoucí katedry, návrh smlouvy na dobu neurčitou jste dal Vy? 

Dušek: Ano. Nebylo mu vyhověno. 

Roztočil: Už projednáváme. Nechme na jindy, na komisi. 

Havlíček: Nechme na komisi. 

 

9:25 



  

 

Hlasování ke svolání Legislativní komise k tomuto bodu: (18/0/0), (pro/proti/zdržel se). 

9:29 

Program 20. řádného zasedání AS FEL byl schválen (16/1/1), (pro/proti/zdržel se).  

 

9:35 

Ad 2. 

Zápis z 19. řádného zasedání AS FEL byl schválen (17/0/2). 

 

9:37 

Ad 3. 

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FEL za studenty 

Havlíček: Naše řady opustil kolega Rotter a Roch. Je třeba vyhlásit doplňovací volby. Hledáme tři členy 

komise.  

Košťál: Uvažuji o tom. Hlásím se jako dobrovolník. Zjistím zájem kolegy Pravdy. 

Navara: Děkuji kolegovi Košťálovi. Ověřme, zda Pravda je členem AO. 

Hlinovský: Je. 

Havlíček: Žádáme, ať se ozvou dobrovolníci z řad AO. Vrátíme se k bodu na konci zasedání. 

 

9:43 

Ad 4. 

Schválení novely Řádu doktorského studia 

Polívka: Odstranění nadbytečné věty o 30-ti kreditech, zůstala omylem. 

 

Usnesení 20/1 

AS FEL schvaluje změnu Řádu doktorského studia na FEL. 

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 1. 

 

9:48 

Ad 5. 

Schválení Volebního řádu FEL 

Navara: Mám pozměňovací návrh. Členy volební komise nemohou nyní být vedoucí pracovišť ČVUT, 

ale pracoviště nejsou všude na ČVUT definována. Navrhuji ponechat jen vedoucí pracovišť FEL, 

škrtnout „ČVUT“. 

Děkan Ripka: Mám k tomu neutrální stanovisko. 

Hlasování o pozměňovacím návrhu prof. Navary: (19/0/0) - přijat 

Děkan Ripka: Souhlasím. 

Navara: Ke schválení řádu je třeba 14 hlasů. Dva studenti odstoupili. 

Olšák: Je třeba 15 hlasů. V jednacím řádu je všech členů, včetně neobsazených míst. 

 

Komise pro tajnou volbu: Kočárník, Košťál, Lachmanová (16/0/3) – schválena.  

tajné hlasování: (17/2/0) - schváleno. 

 

Usnesení 20/2 

AS FEL schvaluje Volební řád AS FEL ve znění pozměňovacího návrhu. 

 

10:08 

Ad 6. 

Schválení Organizačního řádu FEL 

Hlinovský: Pozměňovací návrh o vyloučení omezení funkčního období vedoucího katedry, zkusíme 

hlasovat? 

Olšák: Nelze hlasovat o návrhu, s kterým se děkan neztotožní. 

Hlinovský: Navrhuji pozměňovací návrh čl. 6, vypustit z něj větu o omezení funkčního období 

vedoucího katedry, následně pak čl. 20/2 vypustit. 

Vokřínek: Vedení se ztotožní? 



  

 

Děkan Ripka: Není to optimální. Lepší je omezit. Vedoucí kateder samozřejmě nechtějí. Dám ale na 

hlasování senátu. 

Hlasování o pozměňovacím návrhu ing. Hlinovského tajně: (10/5/4) – pozměňovací návrh byl podpořen. 

 

Děkan Ripka: Převaha je nevýrazná. Hlasujme o předloženém v původním znění. 

Havlíček: Budeme hlasovat společně s bodem 7, Statutem. 

 

10:21 

Ad 7. 

Schválení Statutu FEL 

Faigl: U čl. 8/3 navrhují znění „členění na obory“, doplnit „nebo specializace“. 

Hlasování o pozměňovacím návrhu doc. Faigla: (19/0/0) - přijat 

Děkan Ripka: Souhlasím. 

Svatoň: Podle čl.16/8 se atestace vztahují jen na pracovníky na dobu neurčitou, podle některých tvrzení 

byly však atestace provedeny i pro pracovníky na dobu určitou, což je v rozporu se zněním Kariérního 

řádu. 

Děkan Ripka: Mohlo to tak být.  

Havlíček: Může takový pracovník atestaci odmítnout? 

Děkan Ripka: Ano, může. U některých zaměstnanců však posloužila třeba i pro to, že jsme je na základě 

ní vyzvali, aby si podali habilitaci. 

Roztočil: Směrnice k atestacím je odkaz z Kariérního řádu, je to tak? Neměla by být přímo součástí? 

Děkan Ripka: Patří to spíše do směrnice, než do Kariérního řádu samotného. Je to prováděcí předpis, je 

to tak operativnější. Ale nebudu proti pozměňovacímu návrhu. 

Faigl: Myslím, že je to v pořádku. Kariérní řád bude jako vnitřní předpis. 

Svatoň: Jak to bude s platností Kariérního řádu, když ihned po schválení nebude ještě existovat jako 

vnitřní předpis, ale jako směrnice? 

Děkan Ripka: Navrhnu příště nové znění tohoto předpisu, Kariérního řádu. 

Roztočil: Na Alfrescu jsou dvě verze. O které hlasujeme? 

Olšák: Považuji za předloženou tu označenou v3. 

Děkan Ripka: Omlouvám se za zmatek. Verze 3 je ta předkládaná. 

Navara: Navrhuji pro zmatečnost nehlasovat a odložit na příští zasedání. 

Děkan Ripka: Podporuji hlasování o verzi 3, jiná verze tam být neměla. Je to jen administrativní chyba. 

Není důvod k odkladu. 

Olšák: Ano jsou tam dvě verze, ta neschválená a pak jedna stará, je ale jasné, kterou máte schvalovat. 

Zmatek nevidím. 

10:45 

Navara: Nelíbí se mi Alfresco, technologie i obsah. 

Svatoň: Jako tajemníkovi se mi celkem líbí. Má správu verzí. 

Pavelka: Hlasujme. Mělo by to být všem jasné. 

Skalický: Máme pravidla pro předkládání, neporušujme je! Má to své důvody, viz chyby v doktorském 

řádu. Tomuto bychom se pak vyhnuli. 

Olšák: Dokument má týden staré datum, předložen správně byl. Druhý dokument je sabotáž. 

Návrh prof. Navary – hlasovat, zda se dále budeme tímto řádem dnes dále zabývat, hlasovat o něm: 

(tajně) (plus - budeme hlasovat o statutu) (11/8/0), (+/-/0) - budeme hlasovat o statutu. 

 

10:54 

Návrh usnesení 20/3 

AS FEL schvaluje Statut FEL a Organizační řád FEL, ve znění pozměňovacích návrhů. 

Výsledek tajného hlasování: (9/10/0) – usnesení nebylo přijato. 

 

Děkan Ripka: Děkuji za hlasování. 

Navara: Bylo by průchozí zařadit pozměňovací návrh (Hlinovský) a zkusit předpisy prohlasovat? 

Svatoň: Slyším již hlasy, že to odporuje předkládacímu termínu. 

Hlinovský: Hlasujme o pozměňovacím návrhu (vypuštění zmínek o omezení funkčního období 

vedoucích kateder). 



  

 

Navara: Zkusme hlasovat, je to další pokus někam dospět. 

Děkan Ripka: Osvojujeme si návrh ing. Hlinovského - vypuštění omezení funkčního období VK. 

Navrhuji toto znění. 

 

11:09 

Schvalování řádu a statutu ve znění opravené verze V3 (Olšák) s pozměňovacím návrhem ing. 

Hlinovského, Faigla: 

 

Návrh usnesení 20/3 

AS FEL schvaluje Statut FEL a Organizační řád FEL, ve znění pozměňovacích návrhů.  

Výsledek tajného hlasování: (12/7/0) – usnesení nebylo přijato. 

 

Svatoň: Navrhuji pozměňovací návrh vzešlý z komise: Kariérní řád v tomto dokumentu (Statut, 

Organizační řád) jako směrnice je platný jen do 31. 10. 2018. Děkan předloží nový Kariérní řád s 

účinností od 1. 11. 2018. 

Zoubek: Děkan může stejně vydat směrnici znovu, i po jejím zrušení. 

Pavelka: Proč hlasování skončilo ještě hůře, než na minulém senátu? 

Kočárník: Hlasujme o pozměňovacím návrhu. 

Hlinovský: Můžeme hlasovat o Statutu a Organizačním řádu zvlášť? 

 

11:25 

Tajné hlasování o pozměňovacím návrhu: (14/1/2/1 neplatný) – pozměňovací návrh byl schválen. 

 

Děkan Ripka: Nemá smysl dnes již vůbec hlasovat. 

Navara: Předložit jen Organizační řád s pozměňovacími návrhy. Zkusíme toto? 

Faigl: Jako jeden dokument je to i ve statutu ČVUT. Nemůžeme. 

Jiříček: Doporučuji odložit. 

Kočárník: Zkusme neformálně hlasovat. 

Děkan Ripka: Pevné datum platnosti Kariérního řádu, proč? 

Svatoň: Vzešlo to diskuzí na komisi. Komise neměla důvěru, že děkan nový Kariérní řád rychle předloží. 

Navara: Moje stanovisko je, že lituji oboustranné nedůvěry. Je to pokus dospět k přijatelnému návrhu. 

 

11:45  

Tajné neformální hlasování: (zahrnuté pozměňovací návrhy: Funkční období VK se neomezí, budou 

specializace, Kariérní řád jako směrnice se platností omezuje do 31.10.) - (13/4/1), (pro/proti/zdržel se). 

– počet kladných hlasů nepostačuje ke schválení. 

 

Havlíček: Bod uzavíráme. Žádám o větší součinnost s vedením. 

Svatoň: Po přijetí všech pozměňovacích návrhů už mi v dokumentech ke schválení nic nevadí. 

Vokřínek: Navrhuji do různého rozpuštění senátu. 

Svatoň: Nejde jen o rozpuštění nás, můžeme požadovat recipročně rozpuštění vedení. 

Hlinovský: Navrhuji předložit na příště s předstihem a sejít se všechny komise. 

Pavelka: Souhlasím. 

Svatoň: Návrh na rozpuštění je nepřiměřený nátlak na schválení dokumentu. 

Vokřínek: Nemyslím si, když se senát není ochoten domluvit. Návrh ale stahuji. 

 

11:55 

Ad 8. 

Projednání návrhu na ocenění doc. Ing. Karla Malinského, CSc. za Fyzikální čtvrtky 

Děkan Ripka: Doporučuji udělit Trnkovou medaili. 

 

Usnesení 20/3 

AS FEL schvaluje návrh na ocenění doc. Ing. Karla Malinského, CSc. za Fyzikální čtvrtky a výukovou 

činnost Trnkovou medailí. 

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0. – usnesení bylo přijato. 



  

 

 

11:59 

Ad 9. 

Diskuze nad draftem Výroční zprávy 

Děkan Ripka: VZ je těsně před dokončením. Děkuji za připomínky prof. Navary. Beru to jako důležitý 

dokument, prosím všechny, aby se vyjádřili. 

 

Ad 3 

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FEL za studenty - dokončení projednání 

Havlíček: Ing. Pravda s prací ve volební komisi souhlasí - máme dva členy volební komise. Hledáme 

již jen jednoho, prosím o dobrovolníky. 

Finsterle: Nabízím se jako třetí. 

Havlíček: Hlasujme pro komisi ve složení: Finsterle, Košťál, Pravda: (15/0/2) - komise schválena. 

Havlíček: Tímto uzavíráme a vyzýváme komisi k přípravě voleb. 

 

12:10 

Ad 10. 

Termín příštího zasedání 

Havlíček: Návrh 23. 3. 2018. 

Děkan Ripka: Souhlasí. 

Hlasování: (17/0/0) – termín příštího zasedání je 23. 3. 2018. 

 

12:12 

Ad 11. 

Různé 

Děkan Ripka: Informace z AS ČVUT. Vzniká nová Vědecká rada ČVUT a Rada pro vnitřní hodnocení. 

Za nás je jejím členem doc. Jakovenko. Existence rady je podmínka pro další akreditace. Dále máme 

první schválenou akreditaci (OI) Akreditačním úřadem. ČVUT prodala své pozemky ve Střešovicích. 

Čeká nás nová výzva Národní centra kompetence. Chystá se nová metodika dělení prostředků mezi 

pracovišti ČVUT. Odhad růstu prostředků pro FEL je asi 14%. To je také důležité pro navyšování 

osobních ohodnocení na katedrách, jejichž fondy by se již neměly navyšovat a měly by se využívat pro 

zvyšování osobních ohodnocení. Platy jsme totiž nyní za Fakultou stavební. Rozběhnou se nové atestace 

s novým rozhraním. 

 

Svatoň: Vyjmete tedy z atestací pracovníky na dobu neurčitou, ve shodě s Kariérním řádem? 

Děkan Ripka: Nechejme to pro ně dobrovolné. 

Svatoň: Měli bychom ale dodržovat vlastní předpisy. Vezmou se v úvahu výtky proti již proběhlým 

atestacím? 

Děkan Ripka: Výše úvazku pracovníka se bude již brát v úvahu. V úvahu se vezme též věk pracovníka.  

Svatoň: Jak se hodnotila pedagogika? Mělo to být prý nekvalitně provedeno? 

Polívka: Kritérií je sedm, je velice vyprecizovaná. Pedagogika se nehodnotí snadno. Anketa je 

zavádějící, stejně jako hodnocení přednáškových materiálů, práce studentů. 

Jiříček: Byl jsem jeden z hodnotitelů. Ano, hodnocení pedagogiky je celkově obtížné, za hodnocením 

vědy pokulhává. Může pokulhávat u hodnocení lidí, co jsou motory výuky. 

Roztočil: Je to věc Kariérního řádu. Hodnotící kritéria by měla být upřesněna, rozšířena. Je co zlepšovat. 

Bude to dobrý podklad pro Kariérní řád, doufám. 

Jiříček: U některých kritérií co někdo neřekne, hodnotící se nedozví.  

 

Děkan Ripka: Proběhne nákup nábytku a techniky z projektu OP VVV „nábyteček“. Výzva Mobilita - 

výběrové řízení pro příchozí/odchozí cestovatele. Výzva excelentní výzkum - výsledky nebyly prozatím 

vyhlášeny. Energetický projekt prof. Šebka bohužel nevyšel. Projekt prof. Pěchoučka byl po přezkumu 

doporučen k financování. Doplňková činnost nám opět narostla. Smlouva s firmou Toyota - je nyní 

největší doplňková činnost fakulty. Připravujeme workshop studentů architektury na posezení na 

chodbách a nový altánek. Karlovo náměstí přijde poté. Prosím o účast na něm, dne 9. 3. 2018. 

 



  

 

12:53 

Navara: Anketa vedoucích kateder ke Kariérnímu řádu bude pro nás zveřejněna. K jednání o rozpisu 

budeme chtít posoudit jednotlivá čísla pro různé koeficienty rozdělení. Důležité položky jsou tam 

publikace, citace, a granty, ostatní s penězi tolik nehýbají. 

 

12:56 

Havlíček: Karta Multisport. Pošleme žádost znovu novému rektorovi. 

Koller: Změna u stravenek se prosadit nedaří. 

 

Termín příštího zasedání: 23. 3. 2018. 

 

Zasedání AS FEL skončilo v 13:00. 

 

Zapsal: Navara, Svatoň  další úpravy: předsednictvo 


