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Zápis z 11. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 6. 11. 2020 

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

Štěpán, Voves. Deckerová, Fiedler, Górecki, Kubiš, Makešová, Ryšavý, 

Schaefer, Svatoň, Váňa, Veselý, Zoubek. 

Omluveni:  Kyncl, Vítek. 

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

fakulty), Páta (děkan), Sýkora, Zvánovec. 

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

ZASEDÁNÍ SE Z EPIDEMIOLOGICKÝCH DŮVODŮ USKUTEČNILO DISTANČNÍ 

FORMOU POMOCÍ VIDEOKONFERENCE MS TEAMS 

Program zasedání: 

1. Schválení programu 11. řádného zasedání AS FEL 

2. Schválení zápisu z 10. řádného zasedání AS FEL 

3. Projednání záměru předložit žádost o rozšíření akreditace MSP   

    Elektronika a komunikace 

4. Projednání výsledků aplikace SD ke stabilizaci výše fondu provozních 

    prostředků ČVUT FEL za r. 2019 

5. Schválení zprávy o hospodaření ČVUT FEL v r. 2019 

6. Schválení nového člena VR FEL prof. RNDr. Jana Kratochvíla, CSc. 

7. Termín příštího zasedání 

8. Různé 

      a) Nominace studenta AS FEL do Mezinárodního evaluačního panelu 

 

Začátek: 9:03 

 

9:04 

Ad 1. 

Schválení programu 11. řádného zasedání 

Výsledek hlasování: 20/0/0 (pro/proti/držel se) – Program zasedání byl schválen. 

9:05 

Ad 2. 

Schválení zápisu z 10. řádného zasedání 

Zápis z 10. řádného zasedání: 20/0/0 (pro/proti/zdržel se) – Zápis byl schválen. 

9:06 

Ad 3. 

Projednání záměru předložit žádost o rozšíření akreditace MSP Elektronika a 

komunikace 

Jakovenko: Nová specializace v EK. Nahradí magistra OES. 

Sýkora: Prezentoval. Matematicko-algoritmický, teoreticky orientovaný profil absolventa. 

Propojí teorii informace a zpracování signálů. Vše stojí na stávajících předmětech fakulty. 

Návazná specializace na programy EK, OES i KYR. 

Jakovenko: Kromě tohoto ještě specializaci Rádiové systémy přejmenuje na Rádiové 

komunikace a systémy. 
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9:17 

Usnesení 11/1 

AS FEL projednal a podporuje záměr předložit žádost o rozšíření akreditace MSP Elektronika 

a komunikace. 

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

9:18 

Ad 4.  

Projednání výsledků aplikace SD ke stabilizaci výše fondu provozních prostředků ČVUT 

FEL za r. 2019 

Mráz: Dopady směrnice jsem prezentoval i na komisi EKAS. Členové komise neměli výrazné 

námitky. Základ pro výpočet je nárůst prostředků na fondech. 

Koller: Ano, je tomu tak.  

Faigl: Co má mít cílem „stabilizace“? 

Mráz: To je věcí každého vedoucího katedry. Vedení fakulty se tím snaží tlačit, aby se aktivně 

s fondy pracovalo, nejenom navyšovalo. Otázkou k jednání je jen zpětné přerozdělování, 

k čemu prostředky využívat. 

9:25 

Ad 5.  

Schválení zprávy o hospodaření ČVUT FEL v r. 2019 

Mráz: Prezentováno též na EKAS. Opět nebyly závažné připomínky. 

Koller: Komise doporučila schválení. 

9:26 

Usnesení 11/2 

AS FEL schvaluje Zprávu o hospodaření ČVUT FEL v r. 2019. 

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

9:28 

Ad 6.  

Schválení nového člena VR FEL prof. RNDr. Jana Kratochvíla, CSc. 

Páta: Prof. Kratochvíl je bývalý děkana MFF UK. Jedné z nám nejbližších fakult. Žádám o 

schválení nominace. 

9:35 

Usnesení 11/3 

AS FEL schvaluje prof. RNDr. Jana Kratochvíla CSc. jako nového člena VR FEL. 

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0. – Usnesení bylo přijato. 

9:38 

Ad 7.  

Termín příštího zasedání 

Termín 4.12. 2020 byl schválen: 22/0/0. 

9:40 

Ad 8.  

Různé 
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a) Nominace studenta AS FEL do Mezinárodního evaluačního panelu 

Jiříček: Student – doktorand bude reprezentovat fakultu před evaluačním panelem. Nemusí být 

nutně z AS FEL, ale je třeba, aby se v situaci na FEL orientoval. 

Páta: Podle výsledků evaluace budeme v dalších letech financováni. 

9:50 

b) Další různé 

Páta: Jednání na úrovni ČVUT. Schválen Akreditační řád ČVUT pro institucionální akreditace. 

Podáme snad ke konci tohoto roku. Diskutuje se nová mzdová tabulka, současně s chystaným 

kariérním řádem, ruší se věkový automat. Nová tabulka má poměrně vysoké rozpětí mezd. Dále 

jsme získali akreditaci DSP Matematické inženýrství na 10 let. Chystáme přípravu pro 

uskutečňování habilitačních řízení v oboru Elektrické stroje a pohony. 

Kybic: Připravujeme tedy nějakou směrnici pro určování mzdy v rámci onoho rozpětí?  

Páta: Ano. Děkani to připravují společně, bude to patrně metodický pokyn, protože formálně to 

dělají vedoucí kateder. Plánujeme to navázat na výsledky hodnocení pracovníků.  

Komplikace: Kariérní řád vrácen z MŠMT, je potřeba změnit názvy některých pozic, protože 

lze použít pouze názvy použité ve VŠ zákoně. 

Schaefer: Jaká bude další budoucnost fóra? 

Páta: Pracujeme na tom, souvisí to se změnami na PR oddělení, připravujeme platformu pro 

vnitřní debatu na fakultě. Teď ale máme jiné priority. 

Kybic: Na úrovni ČVUT se uvažuje, že by touto platformou mohly být MS Teams.  

Kybic: Jsou nějaká očekávání ohledně zkouškového období? Připravujeme už koncepci pro 

případ, že bude třeba zkoušet na dálku? Nebo je možnost nehodnotit? 

Páta: Hodnotit je určitě potřeba. Řeší to proděkan Jakovenko, už na tom pracují ve spolupráci 

s prorektorkou. 

Jakovenko: Spolu s dalšími fakultami teď diskutujeme možnost nějakého proktoringu.-

Zvažujeme i úpravy harmonogramu, tedy prodloužení zkouškového období. Vše by bylo třeba 

dělat na úrovni ČVUT. Doporučuje v maximálním rozsahu využívat hodnocení i v průběhu 

semestru. Debata o problematice autorizace a prevence problémů. FIT již použil nástroj na 

sledování studenta při přijímacích zkouškách (organizovalo to SCIO). 

Téma přeneseno do pedagogické komise 20. 11. od 11:00. 

Schaefer: Byly letos velké ztráty mezi zahraničními studenty způsobené aktuální situací? 

Jakovenko: Ke ztrátám došlo, ale nebyly to dramatické počty.  Nejvíce ztrát bylo způsobeno 

uzavřením ambasád a tedy problémy s vízy, snažili jsme se pomoci předběžným připuštěním k 

online výuce u studentů, u kterých byla naděje na získání víza. 

Páta: Jak dopadlo zapojení do iniciativy Zapojte všechny (spolupráce se školami)?  

Gorecký: Zapojili jsme se jako jediná nepedagogická fakulta, doučování, IT podpora, darování 

hardware. Zapojilo se více než 130 lidí.  

Páta: Děkuje zúčastněným, je to pro nás dobrá vizitka. 

 

Zasedání skončilo v 10:15 

 

12. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FEL SE BUDE KONAT 4. 12. 2020 

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

 

Zapsal: Habala, Svatoň  další úpravy: předsednictvo 


