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Zápis z 10. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 25. 9. 2020 

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

Roztočil, Štěpán, Vítek, Voves. Deckerová, Fiedler, Górecki, Kubiš, Makešová, 

Ryšavý, Schaefer, Svatoň, Váňa, Veselý, Zoubek. 

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

fakulty), Páta (děkan). 

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

ZASEDÁNÍ SE Z EPIDEMIOLOGICKÝCH DŮVODŮ USKUTEČNILO DISTANČNÍ 

FORMOU POMOCÍ VIDEOKONFERENCE MS TEAMS 

Program zasedání: 

1. Schválení programu 10. řádného zasedání AS FEL 

2. Schválení zápisu z 9. řádného zasedání AS FEL 

3. Přivítání nového člena senátu 

4. Volba předsednictva AS FEL 

5. Projednání Směrnice děkana pro přijímací řízení do BSP v ak. roce 2021/2022 

6. Projednání Směrnice děkana pro přijímací řízení do MSP v ak. roce 2021/2022 

7. Schválení Podmínky pro přijetí ke studiu v BSP v ak. roce 2021/2022 

8. Schválení Podmínky pro přijetí ke studiu v MSP v ak. roce 2021/2022 

9. Projednání záměru předložit žádost o akreditaci BSP a MSP Kybernetika a robotika 

10. Různé 

     a) Informace o přijímacím řízení BSP 2020 

     b) Přístup zaměstnanců do budov o víkendech (zadní dvůr na KN) 

c) Způsoby realizace výuky na FEL za současného stavu a opatření v rámci 

studijních povinností 

     d) Různé 

 

Začátek: 9:01 

 

9:02 

Ad 1. 

Schválení programu 10. řádného zasedání 

Výsledek hlasování: 24/0/0 (pro/proti/držel se) – Program zasedání byl schválen. 

9:05 

Ad 2. 

Schválení zápisu z 9. řádného zasedání 

Zápis z 9. řádného zasedání: 25/0/0 (pro/proti/zdržel se) – Zápis byl schválen. 

9:06 

Ad 3. 

Přivítání nového člena senátu  

Jiříček: Přivítal kolegu Ing. Petra Veselého. Nahradil Ing. Ditu Hollmannovou. 
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9:07 

Ad 4.  

Volba předsednictva AS FEL 

Navržený tajemník: Svatoň 

Navržený předsedající: Habala 

Navržený předseda: Jiříček 

9:14 

Usnesení 10/1 

AS FEL v tajné volbě zvolil prof. Jiříčka svým předsedou, doc. Habalu předsedajícím a Ing. 

Svatoně tajemníkem na funkční období od 11. řádného zasedání AS FEL do konce 

akademického roku 2020/2021. 

Výsledek hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0. – Usnesení bylo přijato 

9:15 

Ad 5.  

Projednání Směrnice děkana pro přijímací řízení do BSP v ak. roce 2021/2022 

Jelínek: Nic se nezměnilo. 

9:16 

Ad 7.  

Schválení Podmínky pro přijetí ke studiu v BSP v ak. roce 2021/2022 

Jelínek: Podmínky pro přijetí do BSP též žádná změna. 

9:20 

Ad 6.  

Projednání Směrnice děkana pro přijímací řízení do MSP v ak. roce 2021/2022 

Jakovenko: Beze změny. 

9:21 

Ad 8.  

Schválení Podmínky pro přijetí ke studiu v MSP v ak. roce 2021/2022 

Jakovenko: Změna v bodu 8 – kvůli pandemii zjednodušíme přijímací zkoušky do MSP. 

Magistrům přicházejícím do navazujícího (příbuzného charakteru) programu odpustíme 

přijímací zkoušku, přičemž u programů OI, IB a KYR je toto odpuštění podmíněno kvalitním 

studijním průměrem. Bod 11 (povinné doplnění znalostí) vypuštěn.  

9:36 

Usnesení 10/2 

AS FEL projednal a podporuje Směrnici děkana pro přijímací řízení do BSP v ak. roce 

2021/2022. 

Výsledek hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0. – Usnesení bylo přijato  

9:37 

Usnesení 10/3 

AS FEL projednal a podporuje Směrnici děkana pro přijímací řízení do MSP v ak. roce 

2021/2022. 

Výsledek hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0. – Usnesení bylo přijato 
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9:39 

Usnesení 10/4 

AS FEL schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v BSP v ak. roce 2021/2022. 

Výsledek hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0. – Usnesení bylo přijato  

9:40 

Usnesení 10/5 

AS FEL schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v MSP v ak. roce 2021/2022. 

Výsledek hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0. – Usnesení bylo přijato  

9:41 

Ad 9. 

Projednání záměru předložit žádost o akreditaci BSP a MSP Kybernetika a robotika 

Jiříček: Prezentovat bude Hurák. 

Páta: Prof. Šebka jsem pověřil reakreditací. Magisterský obor garantuje pan doc. Hurák, prof. 

Šebek nemůže akreditovat BSP i MSP zároveň. 

Hurák: Žádné zásadní změny. Nemáme obory. Do předmětu signálů a systémů přibydou 

náhodné signály. Předmět akademické psaní zrušen. Bakalářská práce dostala větší počet 

kreditů. Nabídka povinně volitelných předmětů vzrostla a navýšil se jim počet kreditů. Díky 

tomu pátý semestr dostál odlehčení, jeden povinně volitelný předmět zrušen. 

Hurák: V magistru též nemáme obory. Úprav ještě méně než v bakaláři. Letecká část mírně 

utlumena, má svůj vlastní program. 

Ripka: Kdo rozhodl, že povinně volitelný „pohony pro robotiku“ bude zrušen? Na radě se o 

tom nemluvilo. 

Hurák: Rozhodl se pro to tým pro reakreditaci. Mně samotnému by se předmět líbil. Většinové 

rozhodnutí bylo zrušit. 

Ripka: Zvláštní. Konzultace s radou programu nebyla. Pohony mi tam chybí. 

Hurák: Není to finální. V další iteraci zvážíme. 

Váňa: Humanitní seminář bude učit kdo? 

Hurák: Zájem o jeho organizaci měl prof. Šebek. Bude sám shánět lektory a organizovat. 

10:07 

Usnesení 10/6  

AS FEL projednal a podporuje záměr předložit žádost o akreditaci BSP a MSP KYR. 

Výsledek hlasování: pro 23, proti 1, zdržel se 1. – Usnesení bylo přijato  

10:12 

Termín příštího zasedání 

Habala: 6.11 2020.  

Hlasování: (pro/proti/zdržel se) 24/0/1 – Termín příštího zasedání určen na 6.11 2020. 

10:14 

Ad 9. 

Různé 

10:15 

a) Informace o přijímacím řízení BSP 2020 

Jelínek: I přes pandemii počet přihlášek zůstal meziročně cca stejný. 
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10:19 

b) Přístup zaměstnanců do budov o víkendech (zadní dvůr na KN) 

Faigl: O téma se zajímal. Problémy s víkendovými přístupy na KN, parkoviště. (Nemůže se 

připojit pro dočasné technické problémy.) 

Páta: Připravujeme návrh směrnice. Bude se teprve předkládat kolegiu. 

10:23 

c) Způsoby realizace výuky na FEL za současného stavu a opatření v rámci studijních 

povinností 

Habala: Na některých katedrách došlo k nedorozuměním, odmítání přednahraných přednášek. 

Děkan ale obratem upřesnil, přednahrané přednášky určitě nevadí. 

Páta: Původní priorita bylo zachovat kontaktní výuku. Důraz na první ročníky. Zvýšil se ovšem 

stupeň varování z rektorátu. V současném třetí stupni není studentům přístup do budov v Praze 

dovolen. Priorita je, aby výuka probíhala v čase, ve kterém je rozvrhována! Forma je již na 

přednášejícím, přednahraná přednáška vůbec nevadí. Důležité je ale, aby se studenti mohli 

nakonec i ptát. Naopak vůbec neakceptujeme formu „jen rozesílání materiálů“, tak to být nesmí. 

Páta: Úlevy v počtu kreditů byly studentům umožněny v předchozím semestru. Současnou 

situaci sledujeme, ale zatím podobné opatření nemáme v plánu. Opakování změkčení by mohlo 

vést ke vzniku nesnází při ukončování studia, počet kreditů je nutná podmínka. Extrémní 

pozornost je třeba věnovat prvním ročníkům. Nechceme, aby kvůli distanční formě odcházeli. 

Kyncl: V příkazu rektora je explicitně „probíhá v rozvrhovaných hodinách“. Rozvrh je ovšem 

vždy jen velmi kompromisní řešení. Zcela lpět na překlopení do distanční výuky není ale také 

vždy zcela vhodné, příkaz Rektora by neměl učitele svazovat. 

Páta: Důvodem vzniku byly stížnosti studentů, že učitel se jim nevěnoval. Hlavně pro studenty 

nižších ročníků, velké předměty, je důležité dodržovat rozvrhovaný čas. Aby nedocházelo ke 

kolizím. Pro malé předměty a vyšší ročníky už trochu ztrácí smysl. Důležité je, aby vždy měli 

možnost interagovat. Směrnici rektora budeme aplikovat v rozumné míře. Lze využívat i 

předpřipravené fakultní streamovací místnosti. 

Kyncl: Děkuji. Pokud tedy budeme dělat vše poctivě a dobře, nebude důvod sankcionovat a 

zcela trvat na dodržování směrnice rektora de litera. 

Páta: Ano. 

Fiedler: Zmírnění opatření pro studenty. Upozornil bych studenty, že se tedy nemohou spoléhat 

na předchozí změkčení počtu kreditů. 

Páta: Ano. Prosím, aby proděkani tuto informaci studentům předali. 

d) Různé 

Faigl: Automatické dveře na Strojní fakultě na KN od vstupu z metra by měly fungovat, ne 

komplikovat situaci nutností používat klasické s klikou, a tím i větším rizikem přenosu virů. 

Svatoň: Týká se i situace v DEJ? 

Páta: V DEJ potřebujeme kontrolovat vstup na čipy. 

Svatoň: Ano, pravda. Situace v DEJ je jiná. Vstup je třeba mít pod dohledem. 

Páta: Situaci na KN prodiskutujeme s tajemníkem. 

Mráz: Později v diskuzi upozornil, že situace na Strojní fakulta na KN byla vyřešena, 

automatické dveře již budou v provozu. 

Páta: Nový vedoucí PR chystá novou strategii. Prosím o součinnost na katedrách. Prof. 

Kulhánek bude navržen na cenu ministerstva školství. 

Jiříček: Mohl by některý člen senátu-student napsat doporučující dopis na prof. Kulhánka? 

Hurák: Upřesnil statut ocenění. Jde o ocenění za aktuální počiny, nikoli za celoživotní práci. 

Na to je jiné ocenění. 
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Fiedler: Specifické potíže nyní mají i naši zahraniční studenti. Typicky třeba dostavení se k 

zápisu, fyzicky. Problém je i s vydáváním víz pro studenty mimo EU. Studenti jen pro formální 

důvody nemohou nastoupit. 

Páta: O problému víme, zabýváme se jím. Problém je třeba i s nostrifikací diplomu nutném 

pouze na našem území. Víme, je to problém. Proděkan Jakovenko a studijní oddělení řeší. 

Studenti Erasmu v rámci EU ale dorazili. Vyjdeme maximálně vstříc. 

Fiedler: Posunutí zápisů prý mohly blokovat i některé oborové rady. Mohou se studenti ze 

zahraničí alespoň účastnit výuky? 

Jelínek: Ano, mohou se účastnit. 

Kyncl: Je třeba myslet na to, že zápis je právní akt. Vyjádření by měl dodat rektorát. 

Fiedler: Výuka bez zápisu je problematická  zejména kvůli přístupům do informačních systémů. 

Kyncl: Práce tutora je tam vždy. Jde o jednotky kusů, stejně se musí řešit vždy individuálně. 

Hurák: Ale mnoho podpůrných programů a systémů nezapsaný student ani nemůže využít. 

Fiedler: I ty jednotky kusů jsou problém. Měli bychom mít alespoň manuál. 

Páta: Mám potíž s tím studenty do systému autorizovat bez formálního právního aktu. Problému 

jsme si vědomi, budeme řešit. 

Ripka: AS ČVUT. Frágnerova budova se má zakoupit za max. 89 milionů. Žádáme studii 

využití, ale nedostali jsme. Vnitřní mzdový předpis byl schválen. Tarify byly navýšeny. Platit 

bude od 1. 1. 2021, čeká na registraci na ministerstvu. Stipendia pro zahraniční studenty budou 

nově od MŠMT. Schválena VR ČVUT. Ústav Cyber-security hub vznikl, byl schválen, ale 

děkani nebyli informováni předem. Bude pravděpodobně vyvíjet intenzivní komerční činnost. 

Velký senát požaduje člena v jeho správní radě. Připravuje se statut Etické komise ČVUT. 

Řešíme problém kolejí. SÚZ pro přestavby protlačuje zmenšování ploch pro ubytování na úkor 

soukromých pronájmů. Studenti se mají proti těmto plánům SÚZu ozývat. 

Makešová: Novinky ke konání Dne otevřených dveří? 

Páta: Zvažujeme online formu. Jako „Interaktivní show“. Ale definitivní rozhodnutí není. 

Schaefer: Stav diskuzního fóra? 

Kybic: Fórum končí, náhradu nemáme. 

Páta: Vysvětlí dodatečně proděkan Kočí. 

 

 

Zasedání skončilo v 11:45 

 

11. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FEL SE BUDE KONAT 6. 11. 2020 

od 9:00 v místnosti č. 80, nebude-li určeno jinak.  

 

Zapsal: Svatoň  další úpravy: předsednictvo 
 


