
Zápis z 14. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 19. 3. 2021
Přítomni: Čmejla, Deckerová, Faigl, Fiedler, Hrzina, Hurák, Janíček, Jirsa, Jiříček,

Koller, Kybic, Kyncl, Petrášek, Roztočil, Ryšavý, Schaefer, Štěpán, Váňa,
Veselý, Vítek, Voves, Zoubek

Omluveni: Habala
Hosté: Jakovenko (proděkan), Jelínek (proděkan), Kočí (proděkan), Matas (proděkan),

Mráz (tajemník fakulty), Páta (děkan), Polívka (proděkan), Jasinski

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

ZASEDÁNÍ SE Z EPIDEMIOLOGICKÝCH DŮVODŮ USKUTEČNILO DISTANČNÍ
FORMOU POMOCÍ VIDEOKONFERENCE MS TEAMS

Program zasedání:

1. Schválení programu 14. řádného zasedání AS FEL
2. Schválení zápisu z 13. řádného zasedání AS FEL
3. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FEL za studenty
4. Nové znění Jednacího řádu VR FEL ČVUT (doc. Polívka)
5. Strategický záměr FEL ČVUT pro období 2021-2025 (prof. Páta)
6. Metodika rozdělování finančních prostředků FEL ČVUT pro rok 2021 (Ing. Mráz)
7. Záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování

profesorem v oboru Management a ekonomika v elektrotechnice a energetice (prof.
Knápek)

8. Záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání
Elektrotechnika (doc. Jakovenko)

9. Záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání Kybernetika
(doc. Jakovenko)

10. Chystaná změna v procesu přijímacího řízení v důsledku COVID-19 - distanční
přijímací test (doc. Jelínek)

11. Termín příštího zasedání
12. Různé

a. Výstup z jednání komise KOPR FEL dne 9. 2. 2021
b. Informace o projektu Kampus Dejvice

Začátek zasedání: 9:03

Vedení schůze se ujal předseda Jiříček.

9:04
Ad 1. Schválení programu 14. řádného zasedání
Výsledek hlasování: 16/0/1 (pro/proti/zdržel se) – Program zasedání byl schválen.
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9:06
Ad 2. Schválení zápisu z 13. řádného zasedání
Zápis z 10. řádného zasedání: 19/0/0 (pro/proti/zdržel se) – Zápis byl schválen.

9:08
Ad 3. Doplňovací volby studentských členů AS FEL ČVUT
Jiříček: Studenti, kteří opouštějí AS FEL

● Michaela Makešová
● Aleš Górecki (rezignoval ke dni 1. 3. 2021)

Schaefer: Vznikal manuál pro volební komisi, aby bylo sepsáno, co je třeba udělat. Aby
nedocházelo k situacím, kdy například nebyl rozeslán email o volbách. Myslím, že to řešil
prof. Habala.

9:16
Usnesení 14/1
AS FEL vyhlašuje doplňovací volby studentů do AS FEL pro funkční období 2019-2022. Za
účelem realizace těchto voleb schvaluje volební komisi pro volby do AS FEL ve složení:
Božena Mannová (předsedkyně), Jiří Cejp (místopředseda), Petr Ryšavý (místopředseda),
Jakub Svatoš (člen).
Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 1. – Usnesení bylo přijato.

9:17
Ad 4. Nové znění Jednacího řádu VR FEL ČVUT
Polívka: Představil změny.
Jiříček: Legislativní komise neshledala důvod se scházet, změny nevadí.

9:22
Usnesení 14/2
AS FEL schvaluje nové znění Jednacího řádu VR FEL ČVUT.
Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0. – Usnesení bylo přijato.

9:25
Ad 5. Strategický záměr FEL ČVUT pro období 2021-2025
Páta: Strategický záměr bohužel není ještě projednán VR, a proto není možné ještě schválit.
Žádám tedy pouze o projednání.
Matas: Přidali jsme hodnoty FEL.
Faigl: Zaslal jsem předem připomínky k centralizaci a genderové vyváženosti.
Hurák: Navrhuji ještě konzultovat formulace o genderové vyváženosti.
Páta: Požádám ještě kolegyně o zpětnou vazbu. Zkratka jednou větou možná není ideální.
Váňa: Bylo by skvělé mít výhodné studentské mobilní datové tarify. Studenti data často
používají místo sítě Eduroam a mimo půdu školy.
Páta: Větší množství uživatelů by mohlo přinést lepší podmínky pro vyjednávání tarifů.
Schaefer: Byl vyhodnocen předchozí dokument?
Matas: Nebyl. Spoustu věcí bylo ale splněno. Ještě jednou projdeme předchozí dokumenty,
aby se na nic nezapomnělo.
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9:58
Ad 6. Metodika rozdělování finančních prostředků FEL ČVUT pro rok 2021
Mráz: Vycházíme z metodiky, která dlouhodobě funguje.
Koller: Komise EKAS doporučuje ke schválení.

10:01
Usnesení 14/3
AS FEL schvaluje Metodiku rozdělování finančních prostředků FEL ČVUT pro rok 2021.
Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0. – Usnesení bylo přijato.

10:03
Ad 7. Záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem v oboru Management a ekonomika v elektrotechnice a energetice
Polívka: Představil záměr.
Kybic: Témata mi přijdou celkem heterogenní.

10:12
Usnesení 14/4
AS FEL projednal a podporuje záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a
řízení ke jmenování profesorem v oboru Management a ekonomika v elektrotechnice a
energetice.
Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 2. – Usnesení bylo přijato.

10:14
Ad 8. Záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání
Elektrotechnika
Jakovenko: Takovýto dokument je tu poprvé. AS se vyjadřuje tam, kde fakulta garantuje
oblast vzdělávání. Jedná se o návrh, nikoliv záměr, to je chyba. Pokud se toto schválí, tak
teprve by se měl připravovat záměr. FEL se kromě oblastí vzdělávání, které garantuje, podílí
ještě na oblastech Informatika a Energetika.

10:22
Usnesení 14/5
AS FEL projednal a podporuje předložit návrh institucionální akreditace pro oblast vzdělávání
Elektrotechnika.
Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0. – Usnesení bylo přijato.

10:23
Ad 9. Záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání
Kybernetika
Jakovenko: Je to stejné jako v předcházejícím bodě, pouze pro oblast Kybernetika.

10:24
Usnesení 14/6
AS FEL projednal a podporuje předložit návrh institucionální akreditace pro oblast vzdělávání
Kybernetika.
Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0. – Usnesení bylo přijato.
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10:26
Ad 10. Chystaná změna v procesu přijímacího řízení v důsledku COVID-19 - distanční
přijímací test
Jelínek: Jak víte, je zde pandemie a ještě bude chvíli pokračovat. Vypadá to, že maturity se
posunou na konec května. Zajímají nás výsledky z matematiky. Klasifikace z matematiky
nebude známkou, ale procenty. Snažíme se zajistit zápisy online. Navázali jsme spolupráci se
SCIO. Termín zkoušek navrhujeme nechat na 15. 6. Náhradní termín navrhujeme zrušit a
připravit druhé mimořádné kolo. Žádám o schválení per-rollam, aby mohlo být co nejdříve
publikováno.
Jiříček: Před schválením navrhuji projednat v pedagogické komisi.

10:36
Ad 11. Termín příštího zasedání
Termín 23. 4. 2021 byl schválen: 17/0/3.

10:39
Ad 12. Různé
Páta: Situace s pandemií se výrazně zhoršila. Musíme testovat zaměstnance. Pořídili jsme
poměrně velké množství testů svépomocí.
Roztočil: Kdy a kde bude testovací místo v kampusu?
Páta: Testovací místo by mělo fungovat od pondělí na Masarykově koleji.
Roztočil: Pracuje zde hodně pracovníků úklidové služby. Jsou testováni?
Mráz: Musí mít negativní test.

10:48
Ad 12. Různé a) Výstup z jednání komise KOPR FEL dne 9. 2. 2021
Janíček: Potkali jsme se s novým složením PR oddělení. Šlo o seznamovací schůzku.
Páta: Vítám jakoukoliv podporu AS FEL.

Shrnutí komise KOPR pro AS FEL:
“Komise pro PR (KOPR) AS FEL se seznámila s novým vedoucím PR FEL, diskutovala
poslední online Dny otevřených dveří a návrhy koncepce dalších DOD. Mezi jedny z priorit
nového vedení PR patří nová koncepce komunikační strategie a nového webu.”

Komise navrhovala následující usnesení. Členové AS FEL vyjádřili jasný souhlas s obsahem
a necítí potřebu hlasovat o nich jako o usnesení. Žádají pouze přiložit do zápisu.
“AS FEL vnímá důležitost PR pro FEL, a proto vítá přípravu koncepce komunikační strategie
zahrnující tvorbu nového webu a strategie interní komunikace.
AS FEL deklaruje svou ochotu být, skrze komisi pro PR, nápomocen PR oddělení při tvorbě
koncepce komunikační strategie.”

10:50
Ad 12. Různé b) Informace o projektu Kampus Dejvice
Jiříček: Uzavření ulice Technická mi přijde velice nepraktické.
Hrzina: Měli bychom se vymezit proti autobusovému nádraži před fakultou.
Fiedler: V jakém stádiu je tento projekt?
Páta: Informace jsou na odkazu. Právě se diskutuje s uživateli, sbírají se podněty. Studie se
teprve bude připravovat.
Roztočil: Byl bych rád za pěkný kampus. Jak to je s vlastnictvím pozemků?
Páta: Musíme pečlivě sledovat, také nesouhlasím s autobusovým nádražím. Žádal jsem
organizátory o setkání s akademickou obcí.
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11:02
Ostatní různé

Čmejla: Bylo by možné vytvořit aplikaci pro garanty předmětů pro koordinaci zkouškových
termínů?
Jelínek: Vedení se tím již zabývalo. Bylo upozaděno z důvodu epidemie.
Faig: Pro povinné předměty je možné využít časy z rozvrhu, kdy by studenti měli mít volno.
Hurák: V rámci KyR jsme se spontánně dohodli na koordinaci termínů. Podařilo se to
zorganizovat a povinné předměty měly prioritu.
Kočí: Je potřeba jasné zadání pro tvorbu takové aplikace. Navrhuji společnou schůzku.
Matas: Je to na složitou diskuzi.
Jiříček: Navrhuji přesunout diskuzi do pedagogické komise.

Čmejla: Máme připomínky od studentů v anketách ohledně bakalářských projektů a
závěrečných prací. Navrhuji doplnit odkazy na programy do bílé knihy, kde jsou napsané
příslušné podmínky.
Jelínek: Opravdu si to každá katedra organizuje jinak. Vyhodnocení projektů je velmi
různorodé.

Čmejla: Proděkan Jelínek nás požádal o zastoupení do hodnotící komise pro anketu.
Přihlásila se slečna Deckerová a kolega Hrzina.

Páta: Posílal jsem podnět ke změně Disciplinárního řádu. V jakém je to prosím stavu?
Faigl: Bohužel to zapadlo.
Páta: Potřebujeme nejprve projednat na legislativní komisi.

Zasedání skončilo v 11:21

15. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FEL SE BUDE KONAT 23. 4. 2021
od 9:00 v místnosti č. 80, nebude-li určeno jinak.

Zapsal: Váňa další úpravy: předsednictvo
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