
Zápis 28. řádného zasedání 
akademického senátu ČVUT FEL ze dne 

23. 11. 2018 

Přítomni: Roman Čmejla, Jan Faigl, Radek Havlíček, Petr Kočárník (9:20), Jan Koller, Mirko Navara, 
Pavel Pačes, Jaroslav Roztočil, Jiří Vokřínek, Filip Železný, Martin Čerňan, Tomáš Finsterle, Eva 
Horynová, Tomáš Košťál, Michaela Lachmanová, Lukáš Pavelka (do 10:50), Jan Petrášek, Petr 
Veselý, Lukáš Zoubek. 

Omluveni: Martin Hlinovský, Ondřej Jiříček, Petr Skalický, Stanislav Vítek, Jiří Svatoň, Tomáš 
Reichl. 

Hosté: Pavel Ripka, Milan Polívka, Ivan Jelínek.  

Předsednictvo: Jaroslav Roztočil (předseda), Radek Havlíček (předsedající), Tomáš Košťál 
(tajemník) 
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7. Různé 

(9:10) 

Roztočil: Informoval o inzerování voleb děkana. Preferuje Hospodářské noviny. 
Havlíček: Nejpozději na příštím zasedání, tedy 14. 12. 2018, je třeba mít ustavenou volební komisi. 
Také termín lednového zasedání je třeba přizpůsobit volbě děkana.  

(9:18) 

Senát je usnášeníschopný. 

1. Schválení programu 28. řádného zasedání AS FEL 
(9:19) 

Ripka: Rád by promluvil co nejdřív, aby se pak věnoval zahraniční návštěvě. 

 

Program 28. řádného zasedání Akademického senátu ČVUT FEL. 

Hlasování: 17/0/0. 
→ Program byl schválen. 
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2. Schválení zápisu z 27. řádného zasedání AS FEL 
(9:22) 

Schválení zápisu z 27. řádného zasedání AS FEL. 

Hlasování: 17/0/0. 
→ Zápis byl chválen. 

3. Informace od vedení FEL 
(9:23) 

Ripka: AS ČVUT schválil změnu Statutu CIIRC, zřízena funkce vědeckého ředitele (prof. Mařík), ve 
funkci pověřeného ředitele vystřídal prof. Kučeru Ing. Velek. 

CIIRC měl loni 12 MKč ztrátu, dostal půjčku, splácení je odloženo. 

Bylo podepsáno memorandum (MPO, MŠMT, ČVUT), které mj. garantuje, že CIIRC nebude 
přicházet o prostory. 

K13135 se nebude stěhovat, podařila se jí rekonstrukce strojovny na Karlově náměstí. 

Ukončení projektu OPVVV „Simulační centrum“ (FN Motol, FBMI, FEL) ministerstvem 
zdravotnictví kvůli pochybnostem o správném financování. Na tomto projektu již byly vyplaceny 
některé mzdy, FEL ale nebude požadovat po ČVUT žádnou náhradu za tyto vyplacené mzdy, 
katedry toto manko vykompenzují v rámci odměn. 

Projekt GE Aviation (FS ČVUT) má vratnou půjčku od vlády 2 mld. Kč, něco pokrývají projekty, ale 
další nebyly schváleny a nepokryté náklady činí cca 1,2 mld. Kč. Vláda bude projednávat návrh na 
odložení a prominutí části půjčky. Hrozí, že by to mohlo ČVUT vzít ze svých fondů, to se ale 
fakultám příliš nelíbí. 

Opakuje se výzva OPVVV - přístroje na výuku bakalářských a magisterských programů; očekáváme, 
že by nám to mohlo přinést desítky miliónů, vedení by je primárně chtělo použít na rekonstrukci 
některých laboratoří. 

FEL je 2. největší fakulta na ČVUT (za FIT) podle počtu zapsaných studentů. Děkan děkuje za 
propagaci, která k tomu přispěla. 

28 % bak. a mag. studentů FEL jsou cizinci (cca 900), to je největší podíl na ČVUT (a není to velkým 
podílem Slováků). Fakulta nyní bude cílit zejm. na navýšení počtu studentů z Ukrajiny. Cca 200 
studentů jsou samoplátci, zbytek studuje v českém jazyce. 

Atestace byly ukončeny. 

Polívka: Shrnul průběh atestací a zkušenosti z nich. Pohovory proběhly jen u těch, kdo o to sami 
požádali (14). Statistika bude v závěrečné zprávě, včetně doporučení pro budoucí atestace. 

Ripka: Proděkan Polívka skončí v polovině prosince (odlétá do USA), nový zatím nebude 
jmenován, agendu převezme děkan a další rozhodnutí bude koordinovat s nově zvoleným 
děkanem. 

4. Změny v předsednictvu AS FEL 
(9:23) 

Roztočil: Spory v předsednictvu dříve nekomentoval, není přesvědčen o nutnosti změn. 

Navara: Potvrdil svou abdikaci, dá to také možnost zastoupení studentské komory v 
předsednictvu. 

Havlíček: Rovněž abdikuje na svou funkci, ale znovu na ni kandiduje, tedy se ptá, zda má důvěru 
senátu. Nicméně by rád měl alespoň jednoho protikandidáta. 
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Roztočil: Dočasně pověřil R. Havlíčka řízením zasedání. 

Volba nových členů předsednictva: 

Volební komise: Lachmanová, Horynová, Finsterle. 

 

Schválení složení volební komise pro volbu chybějících členů předsednictva AS FEL. 

Hlasování: 16/0/3. 
→ Komise byla schválena. 

(10:00) 

Vokřínek: Dovolil bych si navrhnout, zda by tu možnost zvážil prof. Navara. 

Navara: Děkuji za důvěru, ale nesouhlasím. Navrhuji ale, zda by nesouhlasil kolega Vokřínek. 

Vokřínek: Děkuji, ale nechci. 

Havlíček: Znovu opakuji, že bych rád měl nějakého protikandidáta. 

Roztočil: Neměl by zájem doc. Faigl? 

Faigl: Děkuji za důvěru, ale na takovou funkci si netroufám. 

 

Kandidáti na předsedajícího: Havlíček. 

 

Hlasování (tajná volba): 14/3/2. 
→ Kandidát zvolen. 

5. Harmonogramy nadcházejících akademických roků 

Bod přesunut proti plánu z časových důvodů. 

(10:13) 

Jelínek: Prezentoval současný návrh. 

Navara: Poděkoval za rychlé vyřízení jeho návrhu. 

Diskuse: Ukázalo se, že v roce 2020 výuka začíná v pondělí 6. 1., tedy není důvod nahrazovat 
pondělí 28. 10. za cenu odpadnutí jiného dne. 

Vokřínek: Termín odevzdání bakalářských prací 7. 1. bude hektický. 

Jelínek: Nestihly by se oponentní posudky. 

 

Usnesení 28/1: 

Usnesení: AS FEL vyjádřil souhlas s návrhem časového plánu akademického roku 2019/2020 FEL 
ČVUT bez náhrady pondělí 28. 10. 2019. 

Hlasování: 19/0/0 

→ Usnesení bylo schváleno. 
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(10:13) 

Usnesení 28/2:  

AS FEL souhlasně̌ projednal úpravu stávajícího časového plánu akademického roku 2018/2019 FEL 
ČVUT. 

Hlasování: 19/0/0 

→ Usnesení bylo schváleno. 

 

Harmonogram ČVUT vzal AS FEL na vědomí. 

(10:40) 

6. Změny v předsednictvu AS FEL – volba tajemníka 

V diskusi navržení kandidáti: Veselý, Pavelka, Petrášek 

Veselý: Děkuji za důvěru, ale s díky odmítám. Podporuji ale návrh, aby se o tuto funkci ucházel 
kolega Petrášek. 

Pavelka: Jakožto pracující student nemám kapacity, abych se této pozici věnoval, proto děkuji, ale 
odmítám. 

Petrášek: Byl bych pro, ovšem pokud by do toho kolegové šli, také bych měl rád protikandidáta. 

Košťál: Já jsem o této funkci uvažoval a do volby bych se tedy přihlásil. 

Kandidáti na tajemníka: Petrášek, Košťál. 

Volební komise: Lachmanová, Horynová, Finsterle. 

Hlasování (tajná volba): 

Petrášek 13/2/2 

Košťál 13/1/3 

→ Tajemníkem byl zvolen Tomáš Košťál. 

7. Různé 

(10:50) 

Navara: Profesor Šebek nabízí seznámení AO se sběrem nebibliometrických dat. 

Roztočil: Tato iniciativa vznikla na předminulém grémiu děkana. Prof. Šebek se mě dotázal, zda o 
to nemá zájem senát. 

Navara: Zapišme tedy, že iniciativa prof. Šebka seznámit AO se sběrem nebibliometrických dat je 
vítaná, formu dojednáme. 

Roztočil: Souhlasím. 

 

Polívka: Loučí se před 9-měsíční stáží a děkuje za spolupráci. 

 

Roztočil: Spolupráci hodnotí jako plodnou a oceňuje zlepšení metodiky hodnocení vědeckých 
pracovníků.  
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Pačes: Prý vzniká nová metodika pro habilitační a jmenovací řízení, ví o tom někdo něco? 

(Neví.) 

 

Usnesení 28/2:  

AS FEL zvolil R. Havlíčka předsedajícím a T. Košťála tajemníkem do konce funkčního období 
tohoto senátu. 

Hlasování: 18/0/0 

→ Usnesení bylo schváleno. 

(11:02) 

Roztočil: Poděkoval Navarovi za jeho práci. 

 

Faigl: Sbírá podněty pro úpravy volebního a jednacího řádu AS FEL. 

 

Havlíček: Zástupcem AS FEL ve výběrovém řízení na úklid byl kolega Vítek, Havlíček byl 
náhradníkem. Byla to velká práce, je vybráno, čeká se na reakce účastníků řízení. 

 

Zasedání ukončeno 11:09 

Příští zasedání: 14. 12. 2018 

 

Zapsal Navara, upravil Košťál 


