
Zápis z 17. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 18. 6. 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: 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 17. řádného zasedání AS FEL
2. Schválení zápisu z 16. řádného zasedání AS FEL
3. Schválení Výroční zprávy za rok 2020 (Páta)
4. Schválení Rozpisu finančních prostředků FEL na rok 2021 (Mráz)
5. Informace o úpravě časového plánu: prodloužení termínu pro konání SZZ (Jakovenko)
6. Informace o spuštění online registrace pro zápisy do MS a BS programů (Jakovenko)
7. Informace o zahájení výstavy k 70. letům fakulty dne 24.6.2021 (Suk)
8. Nespokojenost se systémem AEDO (Faigl)
9. Termín příštího zasedání
10. Různé

Začátek zasedání: 9:03

9:11
Ad 1. Schválení programu 17. řádného zasedání
Výsledek hlasování: 19/0/0 (pro/proti/zdržel se) – Program zasedání byl schválen.

9:16
Ad 2. Schválení zápisu z 16. řádného zasedání
Výsledek hlasování: 23/0/0 (pro/proti/zdržel se) – Zápis byl schválen.

9:18
Ad 3. Schválení Výroční zprávy za rok 2020
Páta: Představil předloženou Výroční zprávu, která byla projednána minulý týden ve Vědecké
radě.
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9:25
Usnesení 17/1
AS FEL schválil Výroční zprávu 2020.
Výsledek hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 1. – Usnesení bylo přijato.

9:26
Ad 4. Schválení Rozpisu finančních prostředků FEL na rok 2021
Mráz: Rozpis byl projednán na Ekonomické komisi AS FEL dne 11. 6. a připomínky
navrhované na jednání komise byly zapracovány.
Koller: Opět byly peníze navýšeny. Ekonomická komise jednoznačně podporuje, aby byl
Rozpis schválen.

9:29
Usnesení 17/2
AS FEL schválil Rozpis finančních prostředků na rok 2021.
Výsledek hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 1. – Usnesení bylo přijato.

9:30
Ad 5. Informace o úpravě časového plánu: prodloužení termínu pro konání SZZ
Jelínek: Došlo ke dvěma úpravám. Zaprvé byl posunut termín závěrečných zkoušek, což
katedry podporují. Zadruhé, na základě rozhodnutí děkana, studenti mohou skládat zkoušky i
během letních prázdnin.

9:32
Ad 6. Informace o spuštění online registrace pro zápisy do MS a BS programů
Jelínek: Studenti se nejprve registrují online, což značně zjednodušuje proces zápisu. Děkuji
vedoucí studijního oddělení za přípravu a testování.

9:36
Ad 7. Informace o zahájení výstavy k 70. letům fakulty dne 24.6.2021
Páta: Představil koncept venkovní výstavy k 70 letům fakulty. Tento venkovní formát byl
zvolen i s přihlédnutím k pandemické situaci. Bude to příležitost potkat kolegy, které jsme
dlouho neviděli. Výstava bude otevřena až do podzimu.
Hurák: Návštěvníci farmářských trhů, které jsou každou sobotu, pravděpodobně navštíví tuto
výstavu.

9:42
Ad 8. Nespokojenost se systémem AEDO
Faigl: Vyplňování dovolených je nově přes systém AEDO. Nový systém mě naprosto
neuspokojuje. Téměř vše je tam špatně. Je třeba ručně přepočítávat hodiny dovolené.
Uživatelský zážitek je katastrofický.
Mráz: Po velkém tlaku na VIC jsme se dostali při schvalování dovolené z 9 kliků na 4 kliky.
Je tu ovšem také tlak na dodržování zákonů. Systém PES již nemá potenciál rozvoje, a proto
se postupně opouští. Snažíme se s vysoutěženou firmou co nejvíce spolupracovat.
Faigl: Banky jsou dobrým příkladem. Mají dvoufázové ověřování a funguje to celkem dobře.
Mráz: Problém je především v tom, že aplikace byla spuštěna bez předchozích připomínek.
Bude chvilku trvat, než systém vychytáme.
Faigl: Zákon bych nevinil, ten pracuje s částečnými úvazky správně.
Mráz: Nemohu slíbit nic jiného, než že se budeme snažit snížit počet kliků a co nejvíce
systém zjednodušit.
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Páta: Jsem též kritik systému AEDO. Na rozdíl od systému PES má velký prostor pro
zlepšování.
Jiříček: Byl bych pro usnesení. Práce s tímto systémem trvá i třikrát déle.
Kybic: Senát by se mohl vyjádřit pomocí usnesení. Měli bychom ale být konkrétní. Můžeme
schválit i formou per rollam.
Vítek: Lze umožnit jednodušší import objednávek. Například z excelovského dokumentu?
Mráz: Takový import je již možný. Doporučuji se obrátit na Ing. Hájka.
Fiedler: Jaký je časový horizont pro opravu zadávání dovolené počítané po jednotlivých
hodinách? Co budeme dělat, když to nebude opraveno?
Mráz: Uděláme maximum proto, aby alespoň vedoucí pracovníci získali přehled o zbývající
dovolené svých zaměstnanců. Bohužel neumíme odhadnout, kdy by to mohlo být.
Kočí: Agenda je opravdu náročná. Nejsou to jenom dovolené. Elektronické workflow mimo
jiné řeší velmi komplikovanou strukturu AO. Kliků je tam opravdu hodně, ale jde i o
přehledy. Tyto věci se budou posouvat, ale určitě by pomohlo sepsat podněty a pozvat na
jednání p. Holého. Též kolegyně Marková by mohla pomoci. Snažíme se vše připomínkovat.
Určitě by pomohl podnět ze senátu.
Fiedler: Pro administrativu je zadávání dovolené katastrofa. Zaměstnanci mohou žádat o
dovolenou, i když na ní již nemají nárok, a v systému to nelze snadno ověřit. Změna by měla
nastat co nejrychleji.
Kočí: Naprosto souhlasím, stav urgujeme.
Páta: Pošlu dopis panu rektorovi.
Jiříček: Zrušení papírových cestovních příkazů velmi zkomplikovalo situaci. Bylo by dobré
určit konkrétní osobu pro sběr připomínek.

10:26
Usnesení 17/3
AS FEL vyjádřil silnou nespokojenost s aktuálním stavem systému AEDO. AS FEL shledává
jako závažný problém fakt, že stále nefunguje systém dovolených po hodinách tak, jak
vyžaduje legislativa, což znemožňuje evidenci dovolených v tomto systému. AS FEL dále
žádá zjednodušení a odladění celého systému, aby byl uživatelsky příjemný, rychlý a stabilní.
Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0. – Usnesení bylo přijato.

10:32
Ad 9. Termín příštího zasedání
Termín 24. 9. 2021 byl schválen: 20/0/1.

10:33
Ad 9. Různé
Děkanovo různé (Páta): Rád bych všem poděkoval a popřál příjemné prázdniny.

Váňa: Pro jistotu jsme se v předsednictvu, s panem proděkanem Jelínkem a mluvčím
legislativní komise (Faigl) dohodli na usnesení, které potvrdí úpravy Podmínek pro přijetí.

10:37
Usnesení 17/4
AS FEL potvrdil schválení úprav Podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních
programech na FEL ČVUT v akademickém roce 2021/2022 ze dne 6.5.2021 v plném rozsahu.
AS FEL potvrdil úpravu Směrnice děkana pro přijímací řízení ke studiu v bakalářských
studijních programech na FEL ČVUT v ak. roce 2021/2022 ze 6.5.2021.
Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0. – Usnesení bylo přijato.
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Kybic: Navrhuji předem schválit termíny usnesení dopředu.
Čmejla: Navrhuji nastavit pevné pravidlo pro stanovení termínu zasedání.
Jiříček: Rád bych to podpořil.
Habala: Navrhuji vždy první pátek po 20. dni v měsíci. (Ne dříve než 21. dne daného měsíce)
Zdá se, že je to dobrý kompromis.

Sláma: Došlo ke změně Volebního řádu AS ČVUT. Rád bych podobný systém prosadil i zde.
Především se jedná o častější volby do studentské části. Rád bych se zeptal děkana, zda by o
této změně jednal a takový návrh předložil, protože senátoři tak učinit nemohou.
Páta: Ano, takový návrh bych předložil.

Ryšavý: Minulý týden přišel email od pana rektora, že se nesmí fakultní pošta přeposílat na
emailové schránky mimo ČVUT. Bylo by možné používat například fakultní Google účet
místo systému Horde.
Samek: Víme, že tato změna není vnímána zcela pozitivně u některých zaměstnanců. Proces
jednání byl velmi dlouhý a podařilo se některé změny prosadit. Tento nový systém
považujeme jako dobrý kompromis. Jedná se o nepřímý důsledek zákona o kybernetické
bezpečnosti. ČVUT je veřejná instituce, a podléhá proto tomuto zákonu. Musíme reportovat
NÚKIBu, jak implementujeme vydaná nařízení. V jakémkoliv přístroji je stále možné připojit
se pomocí klienta.
Kybic: V příkazu rektora je řečeno, že je možné použít cloudovou službu, se kterou máme
smlouvu. Třeba bude v budoucnu možné využít i služeb Google, ale čekáme na legislativu.
Samek: Když zavedeme pokročilejší filtraci spamu, tak se nám ozývají uživatelé, že
nedostávají některé zprávy. Problém je většinou, že ne všechny (výzkumné) instituce mají
správně nastavené emailové servery. Proto jsou takové zprávy často vyhodnocovány jako
spam.
Fiedler: Co si pamatuji, tak existoval příslib, že až ke změně dojde, přijde zároveň nějaký
podrobnější návod. Individuální konzultace asi nejsou správný přístup. Bylo by lepší, aby
existovala nějaká báze informací. Jednou jsem již přechod zkoušel, trvalo mi to několik hodin
a nedošel jsem ke stejnému uživatelskému komfortu.
Samek: Je to asi hodně subjektivní. Je relativně těžké poskytnout nějaký návod všem
uživatelům. Cloudovým řešením asi těžko můžeme konkurovat.
Sláma: Rád bych poukázal na Univerzitu Karlovu, která používá cloudové řešení od Googlu,
které velmi dobře funguje a má všechny výhody, co uživatelé požadují. Nešlo by takovýto
systém zavést i u nás?
Samek: Existují uživatelé, kteří jsou proti přechodu ke Googlu.
Fiedler: Google má velmi dobrý spam filter, což by bylo jistě výhodou. Takové kvality nejsme
sami schopni dosáhnout.
Samek: Právě spam chceme řešit. Pokud přeposíláme zprávy mimo FEL, tak máme problém s
důvěryhodností u ostatních serverů.
Kočí: Všichni vedoucí pracovníci musí mít aktivovaný MS Exchange. Pak by bylo
komplikované, aby ostatní používali Google. Je tam celkově hodně komplikací.
Schaefer: Rád bych závěrem poděkoval, že byl zmíněný email řádně přeložený do angličtiny.

Kybic: Studentů k nám chodí o něco více, ale vlastně nevíme proč. Bylo by dobré udělat
nějaký průzkum a pak se zaměřit na nejdůležitější informační kanály. Ptáme se například
studentů při zápisu?
Páta: Děkuji za podnět. Zabýváme se tím a studentů se ptáme.
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Janíček: Studentů se ptáme i na vzájemných setkáních. Většina studentů se dozvídá o oborech
z webových stránek.
Kočí: Snažíme se webové stránky vylepšovat tak, aby byly pro uchazeče přehlednější.

Hurák: Navrhuji, aby absolventi měli nějaký funkční email i po složení SZZ. Například na
doméně alumni.fel.cvut.cz. Jako je tomu v zahraničí, aby byli jednoznačně odlišeni od
stávajících studentů.

Hurák: V jakém stavu je prosím diskuzní fórum? Studenti si sami založili Discord.
Váňa: Nešlo by spojit síly?
Jiříček: Hlavní problém byl historicky, že se nenašel nikdo, kdo by forum spravoval.
Petrášek: Pokud by byl zájem, tak bych se přihlásil jako jeden z administrátorů.
Kyncl: Navrhuji přesměrovat diskuzi na nějakou konkrétní skupinu, která by byla schopna
navrhnout konkrétní řešení fóra.
Schaefer: Fórum je jednou z možností interní komunikace. KOPR je připraven to řešit.
Páta: Navrhuji se po prázdninách sejít v KOPRu.

Čmejla: Plánuje se nějaké vyhodnocení sdílené tabulky pro vypisování zkouškových termínů?
Bude se v tomto projektu pokračovat?
Jelínek: Informace si rád připravím na příští zasedání. Na konci zkouškového období dojde k
vyhodnocení.

Váňa: Příští zasedání plánujeme již prezenčně, pokud to situace umožní.

Zasedání skončilo v 11:40

18. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FEL SE BUDE KONAT 24. 9. 2021
od 9:00 v místnosti č. 80, nebude-li určeno jinak.

Zapsal: Váňa další úpravy: předsednictvo
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Příloha 1: Detailní výsledky hlasování

Usnesení

Celé jméno 17/1 17/2 17/3 17/4

Roman Čmejla Pro Pro Pro ---

Jindřiška Deckerová Pro Pro Pro Pro

Jan Faigl Pro Pro Pro Pro

David Fiedler Zdržuji se Pro Pro Pro

Petr Habala Pro Pro Pro Pro

Pavel Hrzina --- --- --- Pro

Zdeněk Hurák Pro Pro Pro Pro

Vladimír Janíček Pro Pro Pro Pro

Jakub Jirsa Pro Pro Pro Pro

Ondřej Jiříček Pro Pro Pro Pro

Jan Koller Pro Pro Pro ---

Jan Kybic Pro Pro Pro Pro

Jan Kyncl Pro Pro Pro Pro

Jan Petrášek Pro Pro Pro Pro

Jaroslav Roztočil Pro Pro --- ---

Petr Ryšavý Pro Pro Pro Pro

Martin Schaefer Pro Pro Pro Pro

Jakub Sláma Pro Zdržuji se Pro ---

Petr Štěpán Pro Pro Pro Pro

Petr Váňa Pro Pro Pro Pro

Karolína Veselá Pro Pro Pro Pro

Petr Veselý Pro Pro Pro Pro

Stanislav Vítek Pro Pro --- ---

Jan Voves Pro Pro --- ---

Lukáš Zoubek Pro Pro Pro Pro

Celkem Pro 23 23 21 19

Celkem Proti 0 0 0 0

Celkem Zdržuji se 1 1 0 0
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