
Zápis z 15. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 23. 4. 2021
Přítomni: Čmejla, Deckerová, Faigl, Fiedler, Habala, Hrzina, Hurák, Janíček, Jirsa,

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

Omluveni: Kyncl
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 15. řádného zasedání AS FEL
2. Schválení zápisu z 14. řádného zasedání AS FEL
3. Schválení Strategického záměru ČVUT FEL pro období 2021-2025 (Matas)
4. Nové složení Rady BSP SIT (Páta)
5. Pracovní verze generelu ČVUT (Páta)
6. Diskuze o úpravě Disciplinárního řádu pro studenty ČVUT (LKAS)
7. Výstup z jednání Pedagogické komise o koordinaci zkouškových termínů
8. Termín příštího zasedání
9. Různé

Začátek zasedání: 9:07

9:09
Ad 1. Schválení programu 15. řádného zasedání
Výsledek hlasování: 19/0/0 (pro/proti/zdržel se) – Program zasedání byl schválen.

9:11
Ad 2. Schválení zápisu z 14. řádného zasedání
Zápis z 10. řádného zasedání: 19/0/0 (pro/proti/zdržel se) – Zápis byl schválen.

9:13
Ad 3. Schválení Strategického záměru ČVUT FEL pro období 2021-2025
Matas: Představil dokument. Změny nebyly nijak kontroverzní a byly vypořádány.
Schaefer: Poprosím o trvalý odkaz na dokument.
Matas: Dokument chápeme jako živý. Schválenou verzi vystavíme.
Habala: Jedná se o schvalovaný dokument, který průběžně nelze měnit.
Hrzina: Znamená to, že se dokument může změnit bez vědomí AS FEL?
Matas: Budeme mít interní neschválenou verzi, která se jednou za čas nechá schválit senátem.
Jakovenko: Strategický záměr je tak důležitý dokument, že musí být schválený a zveřejněný
na internetu.
Schaefer: Schvalujeme zafixovanou verzi. Chceme tam mít odkaz na vnitřní pracovní
dokument?
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Matas: Odkaz není problém smazat.
Habala: Pracovní dokument můžeme nazývat například “Realizace Strategického záměru.”
Faigl: Chceme schválit verzi s bodem od Jana Vobeckého (bod 3.1.4)?
Matas: Schvalovat budeme předloženou verzi bez bodu 3.1.4.

9:36
Usnesení 15/1
AS FEL schválil Strategický záměr ČVUT FEL pro období 2021-2025.
Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 1. – Usnesení bylo přijato.

9:38
Ad 4. Nové složení Rady BSP SIT
Jakovenko: Krátce představil nové složení rady.

9:39
Ad 5. Pracovní verze generelu ČVUT
Jakovenko: Nový generel se již dlouho diskutuje, jak jistě víte. Máme plno připomínek,
protože je to důležitá věc.
Matas: Generel je něco jako deklarace aktuálního stavu. Čekali bychom spíše řešení
problémů, což tam příliš není. Navrhuje se ulička uprostřed halových laboratoří v Dejvicích.
Jiříček: Souhlasím, že dokument pouze popisuje stav. To podstatnější chybí. Ulička je pouze
přání architektů.
Voves: Pro uličku nevidím důvod.
Habala: Mně celý dokument přijde jako inventarizace.
Roztočil: Mělo by se jednat s VŠCHT.
Matas: To co se stane na “Kulaťáku” je největší hrozba. Skoro nic nám tam nepatří, takže
můžeme velmi těžko ovlivnit. Pro nás je důležitý rozvoj budov, ale aktuálně se dle mého na
tom nepracuje. Rád bych viděl nějakou vizi.
Jiříček: Halové laboratoře mě opravdu trápí. Návrh architektů vypadá nerealizovatelně.
Roztočil: Opravdu je to taková inventarizace. Je zde šance využít halové laboratoře pro citlivá
měření. Parkoviště by zde být nemělo. Halové laboratoře jsou pro nás zásadní.
Jiříček: Měl by AS FEL nějak konat?
Páta: Generel schvaluje AS ČVUT. Neměli bychom situaci podceňovat. Byl bych rád, kdyby
nás AS FEL podpořil usnesením. Doporučil diskutujícím, aby své připomínky zanesli do
sdíleného dokumentu.
Matas: Vše připravuje pracovní skupina pod vedením prof. Kohouta. Neměli jsme možnost
spolurozhodovat. Role výboru je velmi slabá.

10:42
Usnesení 15/2
AS FEL v Generelu ČVUT oceňuje úsilí věnované popisu současného stavu, ale v
předloženém dokumentu mu chybí podrobnější vymezení dalšího vývoje podložené odbornou
debatou o potřebách a možnostech, zejména ohledně areálu Karlovo náměstí a halových
laboratoří v Dejvicích s přihlédnutím k jejich jedinečným technickým aspektům.
Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0. – Usnesení bylo přijato.

10:43
Ad 6. Diskuze o úpravě Disciplinárního řádu pro studenty ČVUT
Faigl: Původní podmět byl od pana děkana. Diskutovali jsme na komisi a navrhli úpravy. Je
zde stále několik bodů k diskusi.
Páta: Rád bych, aby AS FEL podpořil aktualizaci řádu.
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10:55
Usnesení 15/3
AS FEL podporuje aktualizaci Disciplinárního řádu ve verzi k 4. 4. 2021 s následujícími
úpravami:

● Článek 2, odst. (5) zní: Rozhodnutí o uložení sankce se oznamuje pouze studentovi a
je neveřejné.

● Článek 4, odst. (7) zní: Zasedání disciplinární komise fakulty nebo Disciplinární
komise ČVUT řídí její předseda; jednání komise je neveřejné. V případě
nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Členové komise jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti se svým
členstvím v disciplinární komisi dozví.

● Článek 5, odst. (6) zní: Usnesení podle odstavce 5 oznámí děkan, příp. rektor. Pokud
komise uzná za vhodné, může usnesení oznámit studentovi, pokud je přítomen, jinak
se toto usnesení samostatně neoznamuje.

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

Body k budoucí diskusi:
● Změna neveřejné na důvěrné (Článek 2, odst. 5 a Článek 4, odst. 7).
● Oznámení usnesení komise (Článek 5, odst. 6).
● Definice důvěrné.
● Definice odtajnění důvěrného jednání děkanem / rektorem.

11:00
Ad 7. Výstup z jednání Pedagogické komise o koordinaci zkouškových termínů
Čmejla: Závěry jednání byly dva. 1) Doporučujeme zveřejnění termínů 4 týdny před začátkem
zkouškového období, letos již bohužel neproveditelné. 2) Domluvili jsme se, že vznikne
sdílená tabulka, aby docházelo k co nejmenšímu počtu kolizí zkouškových termínů. Do
tabulky se zapisuje postupně a větší předměty mají přednost. Tento semestr je výjimečný a s
místnostmi může být problém.
Váňa: Děkuji moc za řešení kolizí. Upozorňuji, že to řeší polovinu problému a stále může být
problém s nedostatkem termínů.
Kybic: Vidím to jako pilotní projekt. Určitě můžeme v budoucnu vylepšovat.
Páta: Je důležité apelovat na vyučující, aby vypisovali dostatečný počet termínů přes celé
zkouškové období.
Matas: Tento poloautomatický systém mi přijde ideální. Zcela automatický systém by některé
problémy nebyl schopen řešit. Celá problematika dostatku termínů je na delší diskusi.
Jakovenko: Hlavním benefitem je, že vyučující vidí termíny ostatních předmětů.
Hurák: Při vypisování termínů je důležité myslet i na omezené zdroje.

11:20
Usnesení 15/4
AS FEL podporuje realizaci pilotního projektu pro koordinaci zkouškových termínů, který
využívá „sdílené tabulky“ vygenerované fakultním správcem KOSu a zavádí nový postup při
plánování zkoušek předmětů s ohledem na jejich prioritu a také za účasti garantů a rozvrhářů
bakalářských programů FEL.
Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 1. – Usnesení bylo přijato.
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10:21
Ad 8. Termín příštího zasedání
Termín 28. 5. 2021 byl schválen: 22/0/0.

11:22
Ad 12. Různé

Páta: Chystá se nový příkaz rektora a předpokládá se uvolňování protiepidemických opatření.

Ryšavý: Doplňovací volby budou již příští týden. Přihlásili se 4 kandidáti. Diskuze probíhá na
MS Teams.

Schaefer: Stránky senátu jsou neaktuální v anglické verzi. Prosím o aktualizaci.

Zasedání skončilo v 11:30

16. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FEL SE BUDE KONAT 28. 5. 2021
od 9:00 v místnosti č. 80, nebude-li určeno jinak.

Zapsal: Váňa další úpravy: předsednictvo
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