
  

Zápis ze 4. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 4. 10. 2019 

Přítomni:  Čmejla, Faigl, Habala, Hrzina, Hurák, Janíček, Jiříček, Koller, Kybic, Kyncl, Roztočil, 

Štěpán, Vítek, Voves. Fiedler, Górecki, Hollmannová, Kubiš, Makešová (Lachmanová), 

Ryšavý, Schaefer, Svatoň, Váňa, Zoubek. 

Omluveni:  Deckerová. 

Hosté:  (proděkan) Jakovenko, (proděkan) Jelínek, (proděkan) Kočí, (tajemník fakulty) Mráz, 

(děkan) Páta. 

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

Program zasedání: 

 1. Schválení programu 4. řádného zasedání AS FEL 

 2. Schválení zápisu z 3. řádného zasedání AS FEL 

 3. Přivítání nového vedení fakulty 

 4. Volba předsedy, předsedajícího a tajemníka AS FEL 

 5. Projednání a schválení nového složení VR FEL 

 6. Informace o výsledcích přijímacího řízení do BS  

     a počtu zapsaných studentů do MS (2019-2020) 

 7. Projednání a schválení podmínek a směrnice přijímacího řízení 2020/2021 

 8. Vyjádření AS FEL k záměru děkana jmenovat doc. Polívku proděkanem. 

 9. Termín příštího zasedání 

 10. Různé 

         a) Informace o změně Volebního řádu AS ČVUT 

         b) Informace ze zasedání Pedagogické komise AS FEL 

         c) Informace z kolegia rektora 

         d) Informace o schválení akreditace 

         e) Informace o konání inaugurace děkana 

9:05 

ZAČÁTEK ZASEDÁNÍ 

9:06 

Ad 1. 

Schválení programu 4. řádného zasedání 

Program 4. řádného zasedání AS FEL byl schválen: 23/0/0 (pro/proti/zdržel se).  

9:07 

Ad 2. 

Schválení zápisu z 3. řádného zasedání 

Zápis z 3. řádného zasedání byl schválen: 21/0/2. 

9:08 

Ad 3. 

Přivítání nového vedení fakulty  

Páta: Děkuji za pozvání. 

Habala: Tým proděkanů se zatím nemění. 

9:10 

Ad 4. 

Volba předsedy, předsedajícího a tajemníka AS FEL 

Habala: Navrhuji stávajícího předsedu. 



  

Jiříček: Nominaci přijímám. 

Svatoň: Na předsedu dále nominuji doc. Roztočila. 

Roztočil: Přijímám. 

 

Kandidáti na předsedu: Jiříček, Roztočil. 

 

Volební komise: Janíček, Kyncl, Váňa. (23/0/0). 

 

9:22 

Tajné hlasování o předsedovi: (pro/proti). 

Jiříček: 19/0 - saldo: +19 

Roztočil: 7/6 - saldo: +1 

 

Zvolen byl prof. Jiříček. 

 

Roztočil: Nominuji stávající předsednictvo. 

Kyncl: Lze hlasovat „en bloc“ a tedy veřejně. 

Svatoň: Požaduji tajnou volbu. 

 

Kandidáti: Habala (předsedající), Svatoň (tajemník). 

 

9:29 

Tajné hlasování: 24/0 – Zvoleno. 

 

Jiříček: Navrhuji funkční období na rok.  

9:30 

Usnesení 4/1  

AS FEL zvolil prof. Ondřeje Jiříčka předsedou, doc. Petra Habalu předsedajícím a Ing. Jiřího Svatoně 

tajemníkem AS FEL. Funkční období zvoleného předsednictva je do prvního řádného zasedání AS FEL 

v akademickém roce 2020/2021. 

Výsledek hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato. 

9:31 

Ad 5.  

Projednání a schválení nového složení VR FEL 

Páta: Při výběru jsem se řídil názory starších kolegů a dikcí VŠ zákona. Vycházel jsem z řádného pokrytí 

všech 13 habilitačních a jmenovacích oborů na naší fakultě. S každým kandidátem jsem byl v kontaktu 

a zavazoval je přítomností na zasedáních. V potaz jsem bral i účast na zasedáních předchozí VR, vyhýbal 

jsem se vedoucím kateder a osobám činným v jiných orgánech fakulty, například i senátu. Cítil jsem 

tam určitý konflikt zájmu, proto jsem se jmenování takových osob pokud možno vyhnul. Maximální 

počet členů je 40, předchozí měla 33 členů, osobně se přikláním k menší velikosti. Aktuální výčet osob 

i tak není konečný, předpokládám, že další členy budeme přidávat, oslovil jsem další osoby z oboru 

Kybernetiky a Výpočetní techniky. Zvolit VR je ovšem nyní nutné, protože od konce září fakulta VR 

nemá. Kde nebylo dost odborníků, zvolil jsem dva externisty, týká se to zejména oboru el. strojů. 

Páta: Jmenovitě senát seznámil s jednotlivými členy. 

 

Váňa: Chybělo nám zastoupení informatiků. Poměrné zastoupení tam není. 

Páta: Máme tam asi šest informatiků, to je poměrně významné zastoupení. 

Faigl: Proděkan Polívka nemusí být členem VR, aby ji mohl řídit. Se složením jinak souhlasím. Ne ve 

všech oborech ale excelujeme a je otázka, jestli je všechny dál udržovat. Je vhodné, aby docenti, které 

čeká jmenování, byli členové? 



  

Páta: Proto je v některých oborech více osob. Tradiční disciplíny, jejich rušení se neuvažuje, naopak 

jsme připraveni je rozvíjet. Pokud daná osoba předloží přihlášku ke jmenování, musí se zdržet 

projednávání, o to má horší pozici. 

Kyncl: Když jsem já dělal docenturu, ve VR tehdy nebyl nikdo, kdo by tomu rozuměl. Konflikt zájmu 

nevidím. 

Páta: Kvantifikovaná kritéria pokládám jen za doporučující, docent musí být zejména osobnost. 

Posuzujme osobu jako člověka, ne podle čísel. 

Hurák: Nechtěl jste vedoucí katedry, ale jsou tam. 

Páta: Vodítko bylo jedno z pomocných. 

Makešová: Seznam mi přijde logický. 

Faigl: Kritéria považuji za důležitá, abychom neměli problém sestavovat různé komise. 

Ryšavý: Pokud oslovení, rozjednaní noví členové za Informatiku odmítnou, oslovíte další? 

Páta: Ano. 

Váňa: Jde i o externí členy. Informatika nemá žádného externího člena z firmy. 

Páta: Děkuji za postřeh. 

Hurák: Chybí mi informace o odbornosti externistů. 

Páta: Představil podrobněji externí kandidáty. Mrzí mě jen, že nemáme dostatek žen. 

Hurák: I já cítím, že VR je tematicky nevyvážena vůči technické kybernetice. 

Roztočil: Návrhy externistů se mi líbí. H-index zde nepovažuji za důležitý. Věřím, že nás dokáží 

nasměrovat směrem, který praxe potřebuje. 

Váňa: Rád bych si počkal na ta budoucí jména. 

Páta: Návrh předkládám dnes. 

Váňa: Co kdybychom se nad tím setkali za 14 dní? 

Páta: Považuji schválení za důležité, aby rada mohla pracovat. 

Váňa: Nemám problém s lidmi, ale s nevyváženým celkem. 

Páta: Máte pravdu, včetně návrhu bude zastoupení informatiky dokonce mnohem větší, než by bylo 

poměrné. 

Kyncl: Navrhuje kolega Váňa procedurální změnu programu, vyřazení bodu? 

Váňa: Ne. 

Kyncl: Děkan nemusí být členem VR, ale je to u nás ověřený nefunkční model. 

Makešová: Budeme volit po členech? 

Habala: Ano. 

Kyncl: Ze zákona dáváme souhlas se jmenováním. Neschvalujeme. 

Hollmannová: Kdy můžeme očekávat doplnění? 

Páta: V listopadu, u jedné osoby do půl roku. 

Jiříček: VR bychom měli schválit, je to důležité pro chod fakulty. Hlasování proti jednomu členu, jen 

protože tam nemám svého, je nesmysl. Máme příslib, že nevyváženosti se časem vyřeší. 

Hrzina: Vyškrtávání není vhodné. Vzhledem k nevyváženosti složení senátu může dojít k vychýlení. 

Hrozí zbourání celého systému. 

Kyncl: Ano, hrozí tím i horší nabourání systému, a to pro špatný poměr interní/externisté. 

Fiedler: Jaký je minimální počet členů?  

Kyncl: Maximální počet, 40, splňujeme, zákonný poměr externí/interní je 1/3. 

Páta: Minimální počet by měl být 10-12 členů. 

Váňa: Nevyváženost je i vhledem k poměru studentů na informatických oborech. 

Páta: Chybí zastoupení velkého množství oborů, třeba i fotoniky. 

Ryšavý: Velké obory mohou mít hodně práce se jmenováním a habilitacemi a nemusí ji stíhat. 

Páta: V tom případě dojde k posílení.  

Schaefer: Ano, z minulých zasedání VR to jde jasně vidět. 

Páta: Děkuji za připomínky. 

Koller: Navrhuji nadpoloviční většinu. 

 

Volební komise: Janíček, Kyncl, Váňa. Komise schválena: (23/0/0) - Schválena. 

 

 

10:48 



  

Ad 10 

Různé – bod 10 zařazen mimořádně během sčítání hlasů 

Páta: Vnitřní mzdový předpis byl schválen. Je teoreticky možné, že jej MŠ neschválí. 

Rektorát chystá institucionální akreditace. Nyní máme všechny obory akreditované. Klíčové je, aby 

výuka byla vždy zajišťována jen fakultami.  

Nedostali jsme projekt na podporu silnoproudých kateder a lékařské elektroniky. Chyba byla na straně 

Rektorátu. 

Blíží se volby do velkého AS. Vyzývám kandidáty, aby se přihlásili. 

Připravuji směrnici pro hospodaření s fondem provozních prostředků. Část prostředků kateder se využije 

zpět na podporu zvýšení ceny započitatelné hodiny. Na tyto fondy tlačí MŠ. 

Chystám změny na PEO 

Prof. Pěchouček přechází na částečný úvazek. Bylo vypsáno výběrové řízení na vedoucího katedry, 

pověřen byl doc. Vokřínek, hledáme nového garanta programu OI a garanta běžících projektů. 

Proděkan pro strategii bude prof. Matas, hledám nového proděkana pro rozvoj, který by zaštítil i 

informatiku. 

Faigl: Chystané změny ve fondu provozních prostředků se projeví ve schvalovaném rozpočtu? 

Páta: Ne, to jsou vlastní peníze fakulty. Cílem není připravit katedry o tyto prostředky, ale nastavit 

stabilitu hospodaření s nimi. Výše prostředků by se měla odvíjet od personálních nákladů katedry. 

Směrnice je teprve ve fázi zrodu. 

Mráz: Není to na veřejné fórum. Je to příspěvek na vzdělávací činnost a zisk z dalších činností po 

zdanění, není to vědecká činnost, ani institucionální podpora pro VaV. 

Jiříček: EKAS se sejde až nad hotovým návrhem, nyní to je jen ve stavu informace. 

Kočí: Na neformální hlasování vedoucích kateder bylo kladně přijato. 

Jiříček: Volby do AS ČVUT. Chybí nám student. Volební komise se sama ozvala a je ochotna pracovat. 

Jiříček: Technická ulice se má proměnit v pěší zónu. Ubyde parkovacích zón. Jsou nějaké názory? 

Hrzina, Hollmannová, Svatoň: Chtělo by to diskuzi na úrovni Kampusu Dejvice. 

Zoubek: Praha 6 nyní vyhodnocuje a vedení ČVUT s P6 jedná, nabízí se pronájem ulice. 

Górecki: Pěší zóna se mi líbila. 

11:14 

Kyncl: Celá VR byla schválena.  

(Výsledky hlasování jsou přílohou tohoto zápisu.)  

(Poznámka: Schválení Usnesení, viz ad 7.) 

11:17 

Ad 6.  

Informace o výsledcích přijímacího řízení do BS a počtu zapsaných studentů do MS (2019-2020) 

Jelínek: Seznámil AS FEL s výsledky přijímacího řízení do BS. U SIT klesl počet na polovinu, bylo to 

rozhodnutí Rady programu. 

Jakovenko: Důvodem je, že kapacity informatických programů jsou personálně vyčerpány. 

Jakovenko: Seznámil AS FEL s výsledky přijímacího řízení do MS. 

11:30 

Ad 7.  

Projednání a schválení podmínek a směrnice přijímacího řízení 2020/2021 

Jelínek: Zásadní změna je v implementaci čistě elektronické přihlášky, tedy ve směrnici. Podmínky se 

nemění. 

Hollmannová: Jak se budou dokládat známky pro přijetí bez přijímací zkoušky? 

Jelínek: Vždy je třeba doložit v tištěné formě. Bude to v pokynech. Uvažuje se o doložení nejpozději 

při zápisu. 

Zoubek: Kapacity programů, proč se liší u SITu? 

Děkan: Bylo to cílem rady programu SITu. 

Jakovenko: Kapacita je zvolena tak, aby nás neomezovala při nastavování laťky. 

 



  

Habala: Je třeba schválit usnesení k předchozímu bodu, VR. 

11:50 

Usnesení 4/2  

AS FEL dává děkanovi souhlas ke jmenování členů VR FEL dle přiloženého seznamu. 

Výsledek hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato. 

 

11:51 

Usnesení 4/3  

AS FEL schválil podmínky a projednal směrnice přijímacího řízení v akademickém roce 2020/2021. 

Výsledek hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato. 

11:52 

Ad 8. 

Vyjádření AS FEL k záměru děkana jmenovat doc. Polívku proděkanem. 

Jiříček: Bod je formální, teprve se proděkanem stává, poté, co jím chvíli nebyl. 

11:53 

Usnesení 4/4 

AS FEL souhlasí se záměrem jmenovat doc. Polívku proděkanem. 

Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato. 

11:54 

Ad 9.  

Termín příštího zasedání 

Habala: Navrhuji 8. 11. 2019. 

Hlasování: 21/0/1 – termín schválen. 

11:55 

Ad 10. 

Různé – pokračování z bodu ad 5 

Páta: Děkuji za projednání a schválení dokumentů, zvu členy AS FEL a celou obec k účast na inauguraci 

děkana. 

a) Informace o změně Volebního řádu AS ČVUT 

Svatoň: Změnu prosazuje studentská komora ČVUT. Osobně jsem mírně proti, několik členů ji však 

podporuje. Jedná se o zkrácení volebního období studentských senátorů v AS ČVUT. Motivace je 

zatraktivnění voleb. Osobně tomuto účinku nevěřím. 

Váňa: Podporuji. 

Hollmannová: Souhlasím. Více lidí dostane šanci kandidovat. 

Faigl: Je to vhodné, už jen třeba kvůli Erasmu. 

Váňa: Ukázkový případ je kolegyně Deckerová. 

b) Informace ze zasedání Pedagogické komise AS FEL 

Čmejla: Komise se sešla k návrhu cvičit předmět LAG ve skupinkách o 30 studentech z důvodu výpadku 

personálního zajištění katedry. Komise shledala, že katedra se s vedením dohodla a situaci řeší, řešení 

je ve shodě s představami komise. Komise dále navrhla model pro budoucí řešení podobných situací, 

zahrnující doporučení k zapojení vyučujících z jiných kateder v rámci FEL a doporučila skupinky kolem 

20 lidí.  

Habala: Zdrojem problému bylo i onemocnění kolegyně z katedry, nedalo se to předvídat. 

Makešová: Řešení personálních problémů vedoucí katedry mohl předpokládat, neboť o některých 

personálních změnách věděl už od jara. 

c) Informace z kolegia rektora 

d) Informace o schválení akreditace 



  

e) Informace o konání inaugurace děkana 

Čmejla: Komise pro návrh ocenění učitelů: Hurák a Kubiš. 

Roztočil: V anketě bylo odstraněno tlačítko pro zabránění zveřejnění komentáře. 

Jelínek: Bylo již minule řešeno senátem. Právo zůstává, ale požadavky se musejí směrovat na 

proděkany. Využito to bylo tentokrát jen jednou, zveřejněny nebyly vulgarity. 

 

Hollmannová: U monitorů v učebnách na KN chybí možnost se připojit s externím zařízením. 

 

Zasedání AS FEL skončilo v 12:19. 

 

5. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FEL SE BUDE KONAT 8. 11. 2019 

od 9:00 v místnosti č. 80 

 

Zapsal: Svatoň  další úpravy: předsednictvo 

 

 

Příloha: Výsledky schválení VR ČVUT FEL 

 

Výsledek tajné volby:                        Jméno: 

Interní členové: 

23/0/0                  prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. 

17/3/3 doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.  

20/2/1 prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.  

18/2/3 prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.  

22/0/1 prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.  

20/2/1 prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.  

19/2/2 prof. Ing. Pavel Sovka, CSc.  

20/2/1 prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.  

19/3/1 prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.  

20/2/1 doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.  

23/0/0 prof. Ing. Daniel Klír, Ph.D.  

20/2/1 doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. (CVUT a AAU)  

20/2/1 doc. Ing. Pavel Mach, CSc.  

14/2/7 

 

Externí členové: 

 
 

doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.  

 

21/1/1 prof. Dr.-Ing. Vladimír Blažek, Drh.c. (RWTH Aachen University, SRN)  

21/0/2 Ing. Milan Hampl (PREdistribuce, a.s.)  

22/0/1 prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D. (TU Liberec)  

21/1/1 prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.(TU Liberec)  

22/0/1 prof. Josef Kittler (University of Surrey, VB)  

22/0/1 prof. Mgr. Jiří Myslík (AMU v Praze)  

21/0/2 Ing. Petr Gric, Ph.D., MBA (PEG spol s.r.o.)  

23/0/0 prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (VUT v Brně)  

20/2/1 Dr. Ing. Jan Podrapský (Siemens, s.r.o)  

22/0/1 prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc. (ABB Switzerland)  

21/0/2 Ing. Alexander Kuna, Ph.D. (ÚFE AV ČR, v.v.i.)  
 

Všichni navržení členové byli schváleni. 


