
Zápis z 19. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 22. 10. 2021
Přítomni: Čmejla, Deckerová, Faigl, Fiedler, Fliegel, Goldasová, Habala, Hrzina, Janíček,

Jirsa, Koller, Kybic, Kyncl, Roztočil, Ryšavý, Skalický, Sláma, Štěpán, Váňa,
Veselá, Veselý, Vintr, Voves

Omluveni: Hurák, Schaefer
Nepřítomni: ∅
Hosté: Páta (děkan), Sobotíková (proděkanka), Jakovenko (proděkan), Olšák, Jeřábek,

Blaha, Majer, Pikous, Ulrich

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

Program zasedání:

1. Schválení programu 19. řádného zasedání AS FEL
2. Schválení zápisu z 18. řádného zasedání AS FEL
3. Schválení změny složení Disciplinární komise FEL
4. Schválení Volebního řádu AS FEL
5. Schválení Jednacího řádu AS FEL
6. Termín příštího zasedání
7. Různé

Seznam příloh: Tento zápis nemá žádné přílohy.

Začátek zasedání: 9:09

Vintr: Navrhuji vyřazení bodů 4 a 5, protože došlo ke změnám v předkládaných materiálech.
Páta: Rád bych, aby body nebyly vyřazeny, protože byly řádně předloženy.
Sláma: Legislativní komise (LKAS) navrhla mnoho změn a navrhuje tento materiál projednat,
ale neschvalovat.

9:12
Ad 1. Schválení programu 19. řádného zasedání
Výsledek hlasování: 21/0/1 (pro/proti/zdržel se) – Program zasedání byl schválen.

Váňa: V zápisu je opět přiložena i tabulka s hlasováním jednotlivých členů.

9:14
Ad 2. Schválení zápisu z 18. řádného zasedání
Výsledek hlasování: 22/0/0 (pro/proti/zdržel se) – Zápis byl schválen.

9:15
Ad 3. Schválení změny složení Disciplinární komise FEL
Páta: Paní Sobotíková se stala proděkankou, proto navrhuji kolegu Vovsa do Disciplinární
komise.

1



9:16
Usnesení 19/1
AS FEL schválil odvolání doc. RNDr. Veroniky Sobotíkové, CSc. z Disciplinární komise
ČVUT FEL.
Výsledek hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 0. – Usnesení bylo přijato.

Usnesení 19/2
AS FEL schválil jmenování doc. RNDr. Jana Vovsa, CSc. jako nového člena Disciplinární
komise ČVUT FEL.
Výsledek hlasování: pro 21, proti 1, zdržel se 1. – Usnesení bylo přijato.

9:20
Ad 4. Schválení Volebního řádu AS FEL
Páta: Byl jsem rád, když se objevila tato studentská iniciativa. Nad materiálem jsme se
mnohokrát setkali. Může to být vnímáno jako velká změna, ale cílem je nastavit pravidla tak,
aby byly motivační a ku prospěchu celé akademické obci (AO). Přišlo mnoho podnětů, proto si
myslím, že by dnes bylo dobré materiál diskutovat, ale neschvalovat.

Habala: Navrhuji rozdělit diskuzi na politickou a technickou část. Přičemž začneme tou
politickou. Na tom, že studenti budou mít klouzavý mandát je všeobecná shoda. V případě
zrušení křížové volby není situace tak jednoznačná. Důvodem pro zrušení křížové volby jsou
především komplikace při volbách. Studenti o zaměstnancích často hlasují podle toho, kdo je
učí. Argumentem proti zrušení křížové volby je především sounáležitost AO. Také se sníží vliv
studentů, což je validní argument, ale z praktického pohledu vliv poloviční není ani teď. Na
minulém zasedání se členové AS přiklonili značnou většinou pro zrušení křížové volby. Je tu
také dlouhodobý zájem akademických pracovníků na zrušení této volby.

Vintr: Kde je prosím důvodová zpráva?
Habala: Je na Alfrescu ve složce “Předkládáno.”

Faigl: Zaměstnanci možná preferují doktorandy. Co zavést kvóty pro bakalářské a magisterské
studenty?
Sláma: Bylo diskutováno na LKAS. Je to validní možnost a dokonce běžně používaná.
Nicméně jsme ji nakonec nedoporučili. Aktuálně máme dva nedoktorské studenty. Mohlo by se
také stát, že bychom kvůli kvótám nebyli schopni AS naplnit. Věříme, že při zrušení křížové
volby se dostanou do senátu i mladší kandidáti. Jsme plně otevřeni možnosti tyto kvóty v
budoucnu dodat do Volebního řádu.
Faigl: Je dobré, aby byli zastoupeni studenti ze všech etap studia. Musíme udělat něco pro to,
aby se do AS dostávali i mladší student. Jednou z možností je právě zrušení klouzavého
mandátu.
Kyncl: Studenti stejně přecházejí mezi formami studia.
Faigl: Kvóty by byly pouze k datu voleb.
Habala: Pokud bychom přidali kvóty, tak bychom měli problém pro algoritmus pro doplňovací
volby. Já bych to nepodporoval.
Faigl: Situace by se zjednodušila, kdyby volby byly dvakrát za rok. Neměli bychom stavět zdi,
ale vymyslet něco elegantního.

Vintr: AS není atraktivní pro studenty. Slibovali jsme, že budeme více komunikovat.
Sláma: Je pravda, že máme málo kandidátů a malé povědomí o AS FEL. Je to vidět na
doplňovacích volbách. Nyní nemáme jediného náhradníka. Na základě dat se zdá, že
pravidelnost voleb pomáhá. Studenti mají možnost kandidovat každý rok. Jedná se též o vnitřní
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předpisy a otevřela se možnost mít již nový senát podle nového způsobu. AS ČVUT již tuto
změnu schválil a brzy budeme volit každý rok a můžeme volby slučovat. Co se týká
komunikace, tak jsme nedávno prezentovali senát na Dnech děkana. Diskuze byla otevřena i na
sociálních sítích, kde jsou stovky studentů. Reagovalo pouze několik málo studentů. Dnešní
zasedání bylo zveřejněno na hlavní webové stránce fakulty. Pozvánka šla i skrze sociální sítě.
Další plánovaná věc jsou pravidelná setkání se studenty z AO, která byla již diskutována s
děkanem a klubem +/- FEL.

Vintr: Jedná se o selhání PR. Do diskuze jsou zapojeny jednotky studentů. Zatím se zapojení
studentů vůbec nepodařilo.

Fiedler: Studenti se zajímají o senát až když se něco děje. Když studenti nastoupí v nevhodnou
dobu, tak nemají možnost se do senátu přihlásit.

Vintr: Je tu spousta doplňovacích voleb a chceme je redukovat. Studenti se mohou zapojit, ale
není to systémové řešení.

Sláma: Toto je trochu diskuze mimo volební řád. Pojďme tuto diskuzi přesunout do samostatné
diskuze. Primárním cílem není zrušit doplňovací volby, ale umožnit kandidovat v řádných
volbách každý rok. Tato změna zazněla již minulé funkční období, kdy velmi podobnou změnu
prosazoval Lukáš Zoubek.

Habala: Domnívám se, že máme trochu problém s komunikací mezi AO a AS. Navrhuji do
příštího zasedání přesunout bod komunikace AS FEL na venek.

Janíček: Již na komunikaci pracujeme. Náhrada diskuzního fóra spěje ke zdárnému konci.
Valnou většinu studentů bohužel dění v AS nezajímá, ač je mi to líto. Informace o výstupech z
KOPRu budou v bodě Různé.

Olšák: Možná jste tu nediskutovali fakt, že studenti budou stejně volit každý rok kvůli AS
ČVUT. Doporučoval bych sloučení funkčního období AS FEL a ČVUT. Studenti by se pak
ptali, proč jsou různé způsoby volby do AS FEL a ČVUT.

Roztočil: Většina kateder je zastoupena v AS FEL a senátoři pravidelně diskutují s kolegy na
různých katedrách. Především tyto důležité změny diskutuji se svými kolegy a většina se
přikláněla pro předloženou změnu.

Habala: Pojďme se soustředit na podstatu. Zdá se, že v AS FEL je shoda na této změně VŘ.

Vintr: Ještě ke křížové volbě. Vzniknou dva celky, které mohou bojovat proti sobě. Pomocí
křížové volby dochází ke smazávání rozdílů. Studenti ztratí vliv a délku mandátu. Zvýší se
naopak vliv akademických zaměstnanců.

Habala: Nedokázal jsem vypozorovat, že by křížová volba měla vliv na komunikaci mezi
studenty a zaměstnanci.

Kyncl: Odvolání děkana jsem historicky navrhl já, nikoliv studenti. Studenti nemají potřebné
3/5 hlasů. Zájem o senátní fórum zahynul, protože nejsou závažné problémy, které by senát
musel řešit. Všichni, se kterými se bavím, by chtěli zrušit křížovou volbu. Já pro změny bez
zrušení křížové volby hlasovat nebudu.
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Pikous:
1) Jeden z argumentů pro zrušení křížové volby je, že mají preferenci spíš vyučující, kteří učí
větší předměty a tak je spíš studenti znají, ale právě jsme se dozvěděli, že tomu tak není a že
vyučující hlasují stejně jako studenti.
2) V průběhu diskuzí zaznívalo, že tento způsob nových voleb má upřednostnit studenty, ale
zároveň jsme na začátku slyšeli, že záměrem zákonodárců není dávat studentům takovou
možnost a to že by tento nový způsob mohl zkrouhnout studentům možnost se vyjádřit je
naprosto v pořádku.
3) Nový volební řád má přispět k tomu, aby se studenti mohli více vyjadřovat a zároveň
senátoři slibovali, že se budou snažit více komunikovat změny v senátu. Ještě měsíc nazpět
jsem nebyl ani na Alfrescu schopný dohledat jak bude vypadat nová změna. Neviděl jsem, že
by přišel mail, že by byla nějaká zpráva na stránkách FEL až do včerejška a bylo ze strany
studentů iniciováno, aby se vůbec někdo něco dozvěděl. A teď jsem zjistil, že změna byla
plánována již od roku 2019 a byla už v létě projednávána, a přesto jsem neměl čas se podívat
na to, jak bude vypadat a udělal si názor a diskutoval ho se svým senátorem.

Váňa: Není obvyklé, aby senát komunikoval emailem do celé AO.
Kybic:  Věřím, že se komunikace zlepší, již to máme připravené.
Blaha: Možnost studentů není pouze být zvolen, ale také volit. Já cítím, že moje slovo ve
volbách se sníží.

Olšák: Já si zvolím své zástupce a čekám, že se rozhodnou.

Kyncl: Mezi zaměstnanci je lepší koordinace při volbách, a proto mohou svými hlasy značně
ovlivnit složení studentů v senátu. Studenti mají zdánlivě poloviční vliv, ale ve skutečnosti
narozdíl od zaměstnanců nehlasují tak jednotně, a tedy jejich vliv je menší. Touto změnou se
naopak skutečný vliv studentů zvýší.

Faigl: Navrhuji orientační hlasování o zavedení kvót.

Orientační hlasování: AS FEL souhlasí se zavedením kvót pro mandáty studentů
jednotlivých studijních etap.
Výsledek hlasování: 2/15/6 (pro/proti/zdržel se)

Orientační hlasování: AS FEL souhlasí se záměrem změny VŘ, tedy se zkrácením
funkčního období studentů na 2 roky, zavedením klouzavého mandátu pro studenty a
zrušením křížové volby.
Výsledek hlasování: 22/1/0 (pro/proti/zdržel se)

Habala: Přesouváme se tedy ke konkrétním změnám (technická část).

Sláma: Shrnul závěry legislativní komise. Došlo k většímu počtu změn.

Hlavní závěry LKAS:
● vypracovat metodický výklad
● vypracovat důvodovou zprávu
● odstranit čl. 2 odst. 5 písm. c)
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○ Členství v AS FEL zaniká před uplynutím funkčního období odvoláním z funkce,
usnese-li se na tom v tajném hlasování nadpoloviční většina AO FEL daného
volebního obvodu

● zavést čistě elektronické podávání kandidátek
● podpora zavedení automatického zdokumentování výsledků hlasování a jejich přiložení

do zápisu
● změny dnes jen projednat, hlasování odložit na příště

Kyncl: Odvolání senátorů je historický relikt, který již dnes není potřeba. Proto můžeme
vypustit, ale zároveň ničemu nevadí.

Orientační hlasování: AS FEL navrhuje odstranění čl. 2 odst. 5 písm. c) Volebního řádu v
předkládaném znění.
Výsledek hlasování: 19/0/4 (pro/proti/zdržel se)

Olšák: Doporučuji oslovit legislativní komisi ČVUT.
Sláma: Legislativní komise již byla oslovena. Vrátili se pouze technické připomínky. Odezva
byla pozitivní.

Faigl: Doporučuji snížit počet odkazů. Především odstranit cykly. V textaci Jednacího řádu
vypadlo, že by se hlasování zaznamenáno papírově, když nefunguje hlasovací zařízení.
Sláma: Myšlenka je taková, že zdokumentování musí být. Pouze jsme chtěli vyřešit situaci, kdy
přijdeme o výsledky.

Vintr: Jak je to s náhradníky?
Habala: Každý rok se obmění seznam náhradníků.
Váňa: Cílem je, aby doplňovací volby vůbec nevznikaly. Doplnění stačí až k 1. 1.
Vintr: Studenti běžně končí v létě.
Habala: To není problém, doplní se ze seznamu náhradníků.

Ad 5. Schválení Jednacího řádu AS FEL
Projednávání bylo sloučeno s předchozím bodem.

11:20
Ad 6. Termín příštího zasedání
Termín 12. 11. 2021 byl schválen: 21/0/2 (pro/proti/zdržel se).

11:23
Ad 7. Různé
Děkanovo různé:

Páta: Děkuji za aktivitu během diskuze.
Páta: Covid. Běžně se nám hlásí jeden případ týdně. Trochu to roste, ale stále je to do desítky.
Při výuce nemusí mít studenti respirátory. Hygiena pak posílá neočkované studenty do
karantény. Chtěli bychom zachovat kontaktní výuku. Bohužel se děje to co minulý rok a situace
není predikovatelná. Informace z kolejí říkají že máme 75% naočkovaných studentů, což je
vyšší než běžná populace. Již jsme připravili propagační email a plakáty na podporu očkování a
nošení respirátorů. Rádi bychom doporučili respirátory i při výuce, aby studenti neodcházeli do
karantény. Uvítal bych váš názor. Poprosil bych o orientační hlasování.

5



Kyncl: Navrhuji tajné hlasování.
Váňa: Navrhuji dvě hlasování. Jedno o doporučení, druhé o zavedení. Obojí tajné.
Vintr: Navrhuji doporučit větrání.
Kybic: Já bych doporučil nošení respirátorů. Je potřeba začít dávat kamery na přednášky, nebo
stačí nahrávky z minulého roku?
Páta: Streamování je doporučené, není povinné. Možná přijde doba, kdy bude potřeba přenášet
přednášky.
Ryšavý: V budově E na Karlově náměstí nejde v některých místnostech větrat.
Páta: Očkování studenti nemusí do karantény.

Orientační hlasování: AS FEL podporuje doporučovat nošení respirátorů během výuky.
Výsledek hlasování: 21/2/0 (pro/proti/zdržel se)

Vintr: Některé ženy mohou být těhotné a mohou s tím mít problémy.
Páta: Vždy by to bylo individuální podle zdravotního stavu.

Orientační hlasování: AS FEL podporuje zavedení povinnosti nosit respirátory i během
výuky.
Výsledek hlasování: 10/7/6 (pro/proti/zdržel se)

Janíček: Dostali jste zápis z komise pro PR (KOPR). Shodli jsme se, že by bylo vhodné
sjednotit komunikační kanály. Budeme dál diskutovat o tom, jak zajistit používání platformy
Discord. Nechali jsme si vytáhnout několik čísel a počet zpráv je přes 30 tisíc. Discord žije.
Celkový počet uživatelů je 1620.

Vintr: Máme nějaké případy, že by nějaký vědec či student měl problém dostat se do ČR? Mám
kontakt na neziskovou organizaci, která se tímto zabývá.
Hrzina: Nemůžeme posílat žádný seznam studentů mimo fakultu.
Vintr: Spíše to byl dotaz, jestli něco takového existuje.
Kyncl: Jak se stavět ke studentům, kteří jsou přijatí, ale stále se odkládá jejich příjezd?
Páta: Napište prosím proděkanovi, nemůžeme to prodlužovat do nekonečna.
Kyncl: Co kdyby začali až v dalším semestru?
Páta: Občas se to stane. Beru to spíše jako výzvu. Minulý rok jsme řešili studenty z Běloruska.

Goldasová: Ráda bych požádala o členství v KOPR.

Kyncl: Jakými přijímačkami procházejí studenti double degree? Z mé zkušenosti nemají
základní znalosti.
Páta: Znalosti prověřuje komise na jejich škole. Je třeba to aktivně řešit s touto školou.

Zasedání skončilo v 11:54

Hlasování o obou usneseních proběhlo tajně, jelikož se hlasovalo o konkrétních osobách.
Proto nejsou přílohou tohoto zápisu detailní výsledky hlasování.

20. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FEL SE BUDE KONAT 12. 11. 2021
od 9:00 v místnosti č. 80, nebude-li určeno jinak.

Zapsal: Váňa další úpravy: předsednictvo
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