
Zápis z 16. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 28. 5. 2021
Přítomni: Čmejla, Deckerová, Faigl, Fiedler, Habala, Hrzina, Hurák, Janíček, Jirsa,

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

Omluveni:
Hosté: Jakovenko (proděkan), Jelínek (proděkan), Kočí (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 16. řádného zasedání AS FEL
2. Schválení zápisu z 15. řádného zasedání AS FEL
3. Přivítání nových členů AS FEL
4. Projednání změny proděkana pro bak. studium, doc. Sobotíková za doc. Jelínka (Páta)
5. Schválení 2 nových členů VR ČVUT FEL (Páta)
6. Termín příštího zasedání
7. Různé

Začátek zasedání: 9:03

9:04
Ad 1. Schválení programu 16. řádného zasedání
Výsledek hlasování: 22/0/0 (pro/proti/zdržel se) – Program zasedání byl schválen.

Janíček: Nebudeme dnes jednat o rozpočtu?
Páta, Mráz: Čekáme ještě na poslední čísla.
Kybic: Rozpočet není ještě schválen ve velkém senátu.

9:07
Ad 2. Schválení zápisu z 15. řádného zasedání
Výsledek hlasování: 22/0/2 (pro/proti/zdržel se) – Zápis byl schválen.

9:09
Ad 3. Přivítání nových členů AS FEL
Jiříček: Volby proběhly úspěšně a máme tak dva nové členy a dva náhradníky za studenty.
Váňa: Členové požádali o zařazení do následujících komisí:

● Jakub Sláma: pedagogická, legislativní a KOPR,
● Karolína Veselá: pedagogická.
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9:11
Ad 4. Projednání změny proděkana pro bak. studium, doc. Sobotíková za doc. Jelínka
(Páta)
Páta: Pan děkan představil budoucí proděkanku Sobotíkovou a zmínil, že se doc. Jelínek
zasvětí do funkce novou proděkanku. Změna nastane se začátkem nastávajícího školního roku
(20. 9. 2021).
Jelínek: Jedná se o plánovanou změnu. Rád bych poděkoval AS za spolupráci.
Sobotíková: Vzhledem k rozsáhlosti agendy oceňuji postupný přechod a pomoc od doc.
Jelínka.
Jiříček: Jménem senátu poděkoval proděkanovi Jelínkovi.

9:21
Usnesení 16/1
AS FEL podporuje jmenování doc. Sobotíkové do funkce proděkanky pro bakalářské studium
s platností od akademického roku 2021/2022 a děkuje doc. Jelínkovi za jeho práci ve funkci
proděkana.
Výsledek hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0. – Usnesení bylo přijato.

9:22
Ad 5. chválení 2 nových členů VR ČVUT FEL (Páta)
Páta: Na jaře nás opustil zástupce firmy Siemens ve VR, je tedy navržen jeho zástupce
(Roman Portužák). Přidáváme také zástupce z oboru řízení a robotiky (Ondřej Straka).

Výsledek tajného hlasování pomocí adoodle.org
Romana Petružáka 23 / 0 / 2
Ondřeje Straku 22 / 0 / 2

9:32
Usnesení 16/2
AS FEL schvaluje členství Ing. Romana Portužáka, CSc. a doc. Ing. Ondřeje Straky, Ph.D. ve
VR ČVUT FEL.
Výsledek hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 0. – Usnesení bylo přijato.

9:34
Ad 6. Termín příštího zasedání
Termín 18. 6. 2021 byl schválen: 23/0/2.

9:38
Ad 7. Různé

Děkanovo různé (Páta):
● Fakulta letos slaví 70 let, ale kvůli pandemii nemůžeme zatím pořádat velké akce.

Oficiální oslavy jsou přesunuty na podzim. Dne 17. 6. bychom ale rádi zahájili
výstavu o vývoji fakulty, která bude slavnostně zahájena v prostoru před fakultou.

● Probíhá diskuze o revitalizace kampusu Dejvice, zájemci o diskuzi jsou vítáni.
● S nástupem zkouškového byl uvolněn režim vstupu do budov. Řídíme se přímo

aktuálními nařízeními vlády.

Sláma: Bylo by možné elektronizovat přihlášku k postgraduálnímu studiu?
Polívka: Chceme ji elektronizovat a počítáme s tím.
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Sláma: Bude možné zrušit restrikce parkování na zadním dvoře na KN (večer a o víkendu)?
Vedení: Vzhledem k bezpečnosti práce se to asi zatím neplánuje.

Kyncl: Nešlo by, prosím, o týden odložit odevzdávání závěrečných prací v září?
Páta a Jakovenko: Podíváme se na to a dáme vědět.

Jiříček: Je třeba antigenní test i 3 týdny po prvním očkování?
Páta: Jednáme o tom a bude to asi umožněno.
Kybic: Raději bych zachoval testování do ukončeného očkování.

Kybic: Navrhuji plánovat termíny zasedání AS FEL dopředu.
Jiříček: Snaha tu již byla. Senát většinou reaguje na vedení a nebylo by to tak pružné. Nemám
ale zcela vyhraněný názor.
Roztočil: Souhlasím, že je třeba termín zasedání vybírat operativně.
Habala: Můžeme se snažit zasedat 14 dní po grémiu (3. pátek v měsíci).

Schaefer: Začal vznikat manuál k volbám do AS FEL. Navrhuji nasdílet v rámci senátu.
Habala: Možná by bylo nejlepší udělat komisi pro fungování senátu.
Jiříček: Nevytvářel bych novou komisi a raději bych to zpracoval v legislativní komisi.

Váňa: Bude příští zasedání prezenční?
Páta: Do konce června bych navrhoval zasedat distančně.

Jiříček: Proběhlo hlasování per-rollam o podmínkách pro přijetí. Je třeba je dávat do zápisu.
Bylo by dobré připravit postupy.
Habala: Bylo by dobré to dát do jednacího řádu.
Faigl: Souhlasím, mělo by to být v jednacím řádu.

Zasedání skončilo v 10:07

17. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FEL SE BUDE KONAT 18. 6. 2021
od 9:00 v místnosti č. 80, nebude-li určeno jinak.

Zapsal: Váňa další úpravy: předsednictvo
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