
  

Zápis z 1. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 5. 4. 2019 

Přítomni:  Čmejla, Habala, Hurák, Jiříček, Koller, Kybic, Kyncl, Roztočil, Štěpán. 

Deckerová, Hollmannová, Lachmanová, Ryšavý, Schaefer, Svatoň, Váňa, Zoubek. 

Omluveni:  Faigl, Vítek, Fiedler. 

Hosté:  Havlíček, (proděkan) Kočí, (tajemník fakulty) Mráz, (děkan) Ripka. 

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

Program zasedání: 

1. Schválení programu 1. řádného zasedání 

2. Schválení zápisu 32. řádného zasedání 

3. Volba předsedajícího a tajemníka AS FEL 

4. Volba předsedy AS FEL 

5. Ustanovení komisí AS FEL 

6. Volba správců webu, elektronické konference a fóra 

7. Ustanovení komise pro doplňovací volby 

8.  Projednání žádosti o akreditaci habilitačních a jmenovacích řízení v oboru 

  Aplikovaná matematika 

9.  Projednání návrhu na ocenění prof. Ing. Milana Mikulce, DrSc. Trnkovou medailí 

10. Termín příštího zasedání 

11. Různé 

 

9:02 

ZAČÁTEK ZASEDÁNÍ 

Zasedání zahájil, dle domluvy senátu předchozího volebního období, doktor Radek Havlíček a doc. 

Jaroslav Roztočil, bývalý předsedající a předseda předchozího senátu. Ujali se formálního řízení do 

zvolení svých nástupců (bod 3 a bod 4).  

 

 

9:08 

Ad 1. 

Schválení programu 1. řádného zasedání 

Program 1. řádného zasedání byl schválen 17/0/0 (pro/proti/zdržel se).  

 

 

9:12 

Ad 2. 

Schválení zápisu 32. řádného zasedání 

Zápis z 32. řádného zasedání byl schválen 13/0/4. 

 

 

9:26 

Ad 3. 

Volba předsedajícího a tajemníka AS FEL 

Volební komise ve složení: Koller, Kyncl, Zoubek. Schválena: (15/0/2). 

Roztočil: Výsledky voleb jsou definitivně platné, nikdo se proti výsledkům neodvolal. 

Havlíček: Volební období, dle Jednacího řádu je 1/2 roku. 

 

Nominace: Předsedající. 

Habala: Není-li jiných zájemců, ujmu se této role. 

Tajná volba: (16/0/1), (pro/proti/zdržel se) – Zvolen. 



  

 

Nominace: Tajemník  

Kyncl, Habala: Nominuji kolegu Svatoně. 

Svatoň: Souhlasím. 

Tajná volba: (16/0/0), 1 neplatný hlas, (pro/proti/zdržel se) – Zvolen. 

9:32 

 

 

Ad 4. 

Volba předsedy AS FEL 

Kyncl: Navrhuji docenta Roztočila. Navrhuji délku mandátu na 1/2 roku, dle Jednacího řádu. 

Roztočil: Souhlasím. 

Čmejla: Navrhuji profesora Jiříčka. 

Jiříček: Souhlasím. 

 

Kandidáti: Jiříček, Roztočil. 

Habala: Předsedou se stává ten s větším kladným saldem. 

 

Tajná volba: 

Jiříček: (10/1/5) - (pro/proti/zdržel se), saldo: 9 - Zvolen předsedou. 

Roztočil: (10/3/3) - (pro/proti/zdržel se), saldo: 7. 

 

Usnesení 1/1  

AS FEL zvolil z řad svých členů prof. Jiříčka jako svého předsedu, doc. Petra Habalu jako svého 

předsedajícího a Ing. Jiřího Svatoně jako svého tajemníka na funkční období půl roku (do prvního 

říjnového zasedání roku 2019). 

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

 

 

9:47 

Ad 5.  

Ustanovení komisí AS FEL 

Habala: Komise si po první schůzce zvolí mluvčího/předsedu, který senát poté potvrdí. 

 

Složení komisí: 

 

Komise Mluvčí Členové senátu 
Členové ostatní, resp. 

partneři ve vedení 

pedagogická Čmejla 
Čmejla, Deckerová, Faigl, Habala, 

Hollmannová, Hurák, Koller, Lachmanová, 
Ryšavý, Svatoň, Štěpán, Váňa, Zoubek 

proděkani pro 
studium, Olšák 

ekonomická Koller 
Faigl, Jiříček, Koller, Kybic, Lachmanová, 

Roztočil, Svatoň, Zoubek 
tajemník 

legislativní Faigl Habala, Faigl, Jiříček, Kyncl, Svatoň, Váňa 
vedení podle obsahu 

materiálu, Olšák 

věda a 
výzkum 

Hurák 
Čmejla, Faigl, Hurák, Jiříček, Kybic, 

Roztočil, Svatoň, Štěpán 
proděkan pro VVČ 

KOPR Lachmanová 
Deckerová, Hollmannová, Hurák, Kyncl, 

Lachmanová, Schaefer, Svatoň 

proděkan pro vnější 
vztahy, vedoucí 

oddělení vnějších 
vztahů 

Komise pro 
rozvoj FEL 

Roztočil Jiříček, Roztočil, Schaefer, Svatoň, Zoubek proděkan pro rozvoj 



  

 

 

Svatoň: Na komise mohou přijít všichni členové AS FEL. Hlasovací právo v ní mají ale jen členové. 

Váňa: Zprávy o jednání prosím zasílat do konference senátu (senat_only). 

 

 

10:05 

Ad 6.  

Volba správců webu, elektronické konference a fóra 

Správce webu: 

Habala: Navrhuji kolegu Kollera. 

Koller: Souhlasím. 

 

Správce (e-mailové) konference: 

Váňa: Ujmu se této povinnosti. 

 

Správce/moderátor fakultního fóra: 

Svatoň: Proběhnou velké změny, včetně výměny použité technologie. Správce bude muset s tímto 

spolupracovat s SVTI. 

Kočí: Ano, pro fórum hledáme novou technologii. 

Dobrovolník není. 

Kyncl: Zájem o jeho provozování zde sice není, ale fórum bychom asi na svém prvním zasedání neměli 

zrušit. 

Kočí: Fórum je důležité, i pro venek. 

Kybic: Jsem pro zachování. 

Habala: Též jsem pro zachování. Ale potřebujeme najít z našich řad správce. 

Zoubek: Správce by mohl být i mimo senát. Třeba i z Oddělení PR. 

Habala: Stojí to za zamyšlení. 

Svatoň: Je třeba mít někoho ze senátu, aby skrze něj měl senát faktickou odpovědnost za moderování. 

Hollmannová: Ujmu se moderování. 

Lachmanová: Přechod na nové fórum bude dlouhodobý. Moderování je vhodné pro studenty. 

Správce: Hollmannová. 

  

Váňa: Kdo má být členem vnitřní konference senat_only? 

Jiříček: Jen ti s aktuálně platným mandátem. 

Roztočil: Ostatní budou v širší konferenci senát. 

Váňa: Kdo má být v této širší konferenci senát? Má nyní asi 80 členů a někteří o to už ani nestojí. 

Jiříček: Konference senát by se měla celkově zmenšit. Členové by měli apriori vyjádřit svůj zájem v ní 

setrvat/ přidat se. 

Svatoň: Seznam členů konference by měl být předložen ke schválení senátu. 

Roztočil: Souhlasím. Plus přidat náhradníky. 

 

 

10:19 

Ad 7.  

Ustanovení komise pro doplňovací volby 

Roztočil: Stávající komise, řídící naše volby, bude pravděpodobně pokračovat. Velice to uvítáme. 

Předsednictvo nechť ji oficiálně osloví a hlasování o ní se provede v konferenci hlasováním per-rollam. 

Habala: Kdo souhlasí se schválení per-rollam? (17/0/0) - Potvrzeno. 

 

Váňa: Kdo vyhlásí volby. Komise? 

Kyncl: Ano, Komise. Už z historických důvodů. Byla to pojistka, kdyby se senát nebyl schopen 

dohodnout. 

 



  

10:23 

Ad 8. 

Projednání žádosti o akreditaci habilitačních a jmenovacích řízení v oboru Aplikovaná 

matematika 

Habala: Materiál byl AS FEL v řádném předkládacím termínu předložen. Akreditaci zaštituje prof. 

Hamhalter. 

Kočí: Materiál prošel Kolegiem i Grémiem. 

Jiříček: Není tam nic kontroverzního. Je třeba akreditaci aktualizovat. 

Jiříček: Nějaký úvod od vedení? 

Habala: Je to spíše procesní věc. Abychom se i my, matematici, mohli habilitovat i zde přímo na fakultě. 

 

Roztočil: S tímto projednáváním není problém. Ale obecně formální a dosud užívaný termín "Souhlasně 

projednal" se mi moc nelíbí. Zádrhel je zejména u projednávání směrnic, které senát ze zákona 

neschvaluje, ale jen projednává a které se mu třeba nelíbí. 

Schaefer: Vhodné by bylo přidávat doplňující text, jak se senát k projednané věci staví. 

 

Usnesení 1/2  

AS FEL souhlasně projednal návrh na akreditaci habilitačních a jmenovacích řízení v oboru Aplikovaná 

matematika. 

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0. - Usnesení bylo přijato. 

 

 

10:33 

Ad 9. 

Projednání návrhu na ocenění prof. Ing. Milana Mikulce, DrSc. Trnkovou medailí 

Kočí: Navrhujeme jej ocenit k významného životního jubileu. Oceňujeme jej za velké celoživotní dílo. 

Roztočil: Pan profesor je velký odborník s velkým morálním kreditem. Udělení medaile zcela podporuji. 

Schaefer: Bylo by dobré, kdyby při této příležitosti vznikl i článek na webu o profesoru Mikulcovi, 

abychom se i v budoucnu o něm mohli více dozvědět. 

Habala: Jedná so o hlasování o osobách. Mělo by být tajné. Je někdo proti veřejnému hlasování?  

Nikdo. 

 

Usnesení 1/3  

AS FEL projednal udělení Trnkovy medaile profesoru Ing. Milanu Mikulcovi, DrSc.  

AS FEL tento návrh podporuje. 

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

 

 

10:43 

Ad 10.  

Termín příštího zasedání 

Kočí: Preferujeme květen. Kvůli projednání rozpočtu a zprávy o hospodaření v komisích. 

Termín: 3. 5. v 9:00 - hlasování: (16/0/1). 

Koller: Komise EKAS se nad předloženými materiály sejde 12. a 26. dubna v 9:30. 

 

 

10:55 

Ad 11.  

Různé  

Kočí: U přihlášek ke studiu máme malý nárůst v jednotkách procent v Bc. U magistrů však máme větší 

propad, asi 20%. 

 

Kybic: Měl by senát zájem o elektronické hlasování? Osvědčilo se na AS ČVUT. 



  

Kočí: Nákup bychom podpořili z rozpočtu děkanátu. 

Hlasování o podpoře: (12/0/5). 

 

Roztočil: Je dále nutné najít zástupce senátu v Dislokační komisi. Celkově je nutné počítat s tím, že 

někdy přicházejí žádosti o zástupce AS FEL do různých komisí ve spěchu a stejně tak rychle musí i 

předseda reagovat. 

Kyncl: Zařaďme do programu příštího zasedání. 

 

 

Zasedání AS FEL skončilo v 11:06. 

 

2. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FEL SE BUDE KONAT 3. 5. 2019 

od 9:00 v místnosti č. 80 

 

 

Zapsal: Svatoň  další úpravy: předsednictvo 


