
Zápis z 21. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 17. 12. 2021
Přítomni: Čmejla, Deckerová, Faigl, Fiedler, Fliegel, Goldasová, Habala, Hrzina, Hurák,

Janíček, Kybic, Kyncl, Roztočil, Ryšavý, Skalický, Štěpán, Váňa, Veselá,
Veselý, Vintr, Voves

Omluveni: Sláma
Nepřítomni: Jirsa, Koller, Schaefer
Hosté: Páta (děkan), Sobotíková (proděkanka), Kočí (proděkan), Mráz (tajemník),

Polívka (proděkan), Jelínek, Jasinski (SVTI), Samek (SVTI), Pikous

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

Program zasedání:

1. Schválení programu 21. řádného zasedání AS FEL
2. Schválení zápisu z 20. řádného zasedání AS FEL
3. Schválení Podmínek pro přijetí v bakalářských programech
4. Časový plán akademického roku 2022/2023
5. Termín příštího zasedání
6. Různé

Vzhledem k aktuální epidemiologické situace způsobené Covidem-19 a vyhlášenému
nouzovému stavu se zasedání AS FEL konalo distančně pomocí aplikace MS Teams.

Začátek zasedání: 9:10

9:15
Ad 1. Schválení programu 21. řádného zasedání
Výsledek hlasování: 18/0/0 (pro/proti/zdržel se) – Program zasedání byl schválen.

9:17
Ad 2. Schválení zápisu z 20. řádného zasedání
Výsledek hlasování: 17/0/1 (pro/proti/zdržel se) – Zápis byl schválen.

9:17
Ad. 3. Schválení Podmínek pro přijetí v bakalářských programech
Sobotíková: Jedná se pouze o projednání, protože došlo k nepatrné změně. V bodě III. 3 byla
změna předmětu z “Matematika+” na “Matematika rozšiřující,” protože jej ministerstvo
přejmenovalo.
Habala: Považujeme to za technickou změnu, kterou není třeba schvalovat.
Faigl: Rád bych to přeci jenom schválil pomocí usnesení.
Roztočil: Shodli jsme se s proděkankou, že není třeba schvalovat.
Kyncl: Navrhuji doplnit jako hvězdičku do textu s vysvětlujícím textem a neschvalovat.

Podmínky pro přijetí byly projednány a většina senátorů nevidí potřebu znovu schvalovat.
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9:28
Ad 4. Časový plán akademického roku 2022/2023
Sobotíková: Vyšly nám dlouhé třítýdenní zimní prázdniny. V letním semestru bude docházet k
přesunu výuky. Je tam možné udělat přesuny výuky mezi dny v týdnu.
Faigl: Nevidím důvod pro tak dlouhé prázdniny. Vyučující zadávají studentům práci na
prázdniny a takto dlouhé prázdniny situaci akorát zhorší.
Sobotíková: Představy jednotlivých součástí ČVUT byly velmi odlišné a jedná se o jediný
možný kompromis.

09:32
Ad 5. Termín příštího zasedání
Obecné doporučení: První pátek po 20. dni v měsíci. (Ne dříve než 21. dne daného měsíce)
Termín 21. 01. 2022 byl schválen: 16/0/1 (pro/proti/zdržel se).

09:39
Ad 6. Různé
Děkanovo různé:
● Z pohledu epidemie je situace celkem stabilizovaná. Rozdělili jsme vedení do menších

skupin, aby nedošlo k případnému vyřazení celého vedení.
● Rozhodli jsme se podpořit studenty rodiče, kterým dáme stipendium 10 tis. Kč. Rádi

bychom opět zveřejnili tablo s fotografiemi nově narozených dětí.
● Odbory vypověděly kolektivní smlouvu s ČVUT. Aktuálně probíhají jednání o nastavení

nové kolektivní smlouvy. To komplikuje možnost řetězit smlouvy na dobu určitou. Odbory
připomínkují dvě věci. Zaprvé chtějí mít informace o průměrných mzdách po součástech.
Za druhé chtějí příspěvek na důchodové pojištění. Nyní probíhá anketa o důchodovém
pojištění, bohužel je pouze v češtině.

● Přijde mi, že se dost vyhrotila situace ohledně podpory vzdálené výuky. Proto jsem
požádal proděkany, aby nás v krátkosti seznámili s kroky, které jako fakulta činíme.

Sobotíková: Na jaře jsme již všichni doufali, že budeme učit kontaktně. Již na první GD po
letních prázdninách jsme řešili, jak to co nejdéle udržet. V tu dobu ještě nebyla žádná omezení
od ministerstva. Pravidelně jsme jednali s vedoucími kateder a monitorovali počet nakažených.
SVTI zveřejnila na webu informace o možnostech podpory výuky. Celou dobu bylo naším
cílem zachovat prezenční výuku. K tomu směřovaly dopisy děkana a informační plakáty. Dále
jsme poskytovali AG samotesty. Streamovali jsme přednášky z velkých poslucháren na
YouTube. Když nebyl stream technicky možný, tak jsme se snažili přesunout výuku do
vybavené posluchárny.

Kočí: Z pohledu podpory SVTI jsme se primárně snažili zajistit podporu ve velkých
místnostech. Tabulku s přehledem streamovaných přednášek pravděpodobně již znáte. V druhé
vlně jsme se snažili zajistit přenos ze středně velkých poslucháren. Například z místnosti 256
jsme řešili přesun do jiných místností, protože zde přenos nebyl možný. Doufáme, že se nám
brzy povede zajistit přenos i přímo v 256. Aktuálně streamujeme 79 přednášek a u 44 máme
záznam. O zajištění přenosu a záznamu se stará 5 lidí. Občas je to velmi komplikované, protože
je třeba zajistit na více místech najednou. Jako další podporu zapůjčuje SVTI techniku
(sluchátka, kamery, tablety, střižny, …). Poměrně zásadně rostou nároky na uložení záznamů
(cca 60GB na jednu přednášku). Chtěl bych poděkovat senátu a vedení za podporu pro
dovybavení techniky. Pro příklad je cena dovybavení jedné přednáškové místnosti cca 250 tis.
Kč.Otázkou do budoucna je unifikace výukových platforem. Určitě se budeme snažit lépe
komunikovat.
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Páta: Děkuji za prezentace kolegům. V průběhu semestru a i před jsme se snažili řešit zajištění
výuky na všech možných platformách. Naše priorita je zajištění kontaktní výuky. Na GD
katedry poděkovali SVTI za pomoc se zajištěním výuky.

Habala: Já jsem zaznamenal již někdy v září výrazný zájem o ukládání streamovaných
přednášek. Nárůst byl přibližně 5-ti násobný a překvapilo mě to. Chápu, že mohlo docházet k
nějakým problémům, když byl tak enormní zájem.

Faigl: Chtěl bych poděkovat vedení i SVTI, protože podpora je skvělá. Myslím, že si to
zaslouží.

Roztočil: Mohu potvrdit, že SVTI stále vylepšuje podporu. Vždy jsme si myslel, že SVTI by
mělo být financované z fakultních peněz. Lidé z SVTI se vždy snažili, aby fakultní síť byla na
dobré úrovni.

Kočí: Podněty od Tomáše Vintra jsme se snažili s kolegou Samkem podrobně projít a
intenzivně prošetřit. Já si nemyslím, že je vše ideální, ale velmi mi vadila forma sdělení od
Vintra. Bylo to velmi frustrující a dokonce jsme řešili zvažované výpovědi zaměstnanců
technické podpory. Ti lidé byli extrémně zatížení.

Roztočil: Poprosím pana Vintra, zda by se mohl vyjádřit.

Habala: Osobně necítím potřebu to tady podrobně rozebírat.

Kočí: Na minulém zasedání navrhl Faigl vytvoření dotazníku pro evaluaci služeb. Již na tom
pracujeme. Potřebujeme nastavit procesy pro zlepšení podpory, ale ne vždy se jedná pouze o
fakultní systém. Navrhuji další jednání se senátem, například na komisi.

Habala: Na minulém zasedání se diskutovala Konference senat@. Historicky původním účelem
konference byla komunikace mezi senátu a vedení. Přikláněl bych se k návratu k původní
koncepci, zvlášť když tady máme Discord.

Roztočil: Též jsem pro návrat konference k původní myšlence.

Vintr: Já mám příspěvek procesům ve škole. V poslední době došlo k digitalizaci procesů.
Administrativní pracovníci mají výtky k novému softwaru. Základní problém je způsob vývoje
softwaru, protože nebyly podchyceny požadavky uživatelů a systém je laděn za běhu.
Testování probíhá na jiném hw, takže se netestuje reálná rychlost systému. Lidé z VIC jsou pak
překvapeni, co jsou připomínky od uživatelů. VIC si připadá podfinancováno a naráží na limity
testování. Z toho vyplývá, že vztah s VIC je netransparentní. Vnitřní legislativa není jednoduše
dohledatelná a není anglicky. Chybí certifikace platných směrnic. I když existuje procesní
portál, tak je zastaralý a nelze dohledat odpovědné osoby. Dal jsem proto návrh otevřít diskuzi
a začít tuto situaci řešit. Na financování by bylo možné využít například výzvu JAK.

Habala: Zpracovat procesy by bylo dobré.

Mráz: Tato oblast pro zpracování procesů je trochu personálně podhodnocena. Digitalizaci se
snažíme tlačit dopředu, ale bohužel tento systém vzniká mimo fakultu. Je tam problém
například s pracovními cestami, protože systém nebyl před spuštěním řádně odladěný.
Nemůžeme si systémy vyvíjet sami, odděleně od ČVUT.
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Páta: Příspěvek kolegy Vintra byl celkem dlouhý. Aktuálně tuto situaci řešíme a rád bych, aby
byl vytvořen manuál pro nově nastupujícího zaměstnance. Za digitalizaci je na ČVUT
zodpovědný prorektor Holý. Aktuálně se identifikují a nastavují procesy. Je to ale běh na
dlouhou trať. Kolikrát je v tom VIC nevině. Na minulém zasedání jsme identifikovali jako
důležité hodnocení procesů. Je potřeba mít zpětnou vazbu. Máme na to pracovní skupinu.
Výzva JAK bude mít tři úrovně. Pan Holý tam bude podávat digitalizaci za ČVUT. My
nemůžeme žádat jako fakulta, je třeba řešit za celé ČVUT.

Kočí: Vůbec nebagatelizuji to, že je co zlepšovat. Ale digitalizace není všespásná. Musí mít
jednoznačně definovaná pravidla, která jdou často proti liberalismu akademického prostředí. Je
třeba promyslet, jak hodně chceme svázat fakultu pravidly digitalizace. Udělat si digitalizaci
lokálně na fakultě je nesmírně náročné a bylo by třeba řešit sdílení dat se systémy ČVUT.
Procesní portál jsme vyvinuli na FEL a dokonce nasazovali na některých jiných univerzitách. U
nás je velký odpor proti centralizaci. Například aplikace V3S byla velmi úspěšná, ale některé
organizace si stěžovaly, že se VIC příliš podporuje naši fakultu. Když jdeme oficiální cestou,
tak se nám příliš nedaří ovlivňovat VIC. Rád bych zapojil AO do diskuze a budeme sbírat
podměty.

Samek: Měli bychom řešit roztříštěnost. Každý vyučující má jiný notebook a pak je třeba řešit
individuálně každý problém. Máme zveřejněny e-mailové adresy zaměstnanců (například na
publikacích) a pak musíme bojovat s nevyžádanou poštou. Velmi dlouho jsme též řešili, jak
přistupovat k přeposílání e-mailů. Měli bychom popřemýšlet, jaká je cena za tu svobodu a
roztříštěnost.

Vintr: Chápu, že není snadné změnit procesy. Nejedná se o žádnou revoluci, ale je třeba si
stanovit nějaký cíl. Chceme být moderní konkurenceschopná organizace? Myslíte, že člověk z
vnějšku, co přijde nový, ví co má dělat?

Roztočil: Mohu potvrdit, že vedení fakulty tyto věci řeší. Některé připomínky od kolegy Vintra
se například řešily na GD.

Kybic: Jako zástupce FEL v AS ČVUT chci říci, že se snažím zlepšit činnost VICu a IT na
ČVUT obecně, ale sebekriticky přiznávám, že to postupuje poměrně pomalu. Jedním z důvodů
je i to, že většina AS ČVUT to zřejmě nevnímá jako závažný problém nebo už rezignovali.
Pokud by na AS FEL vzniklo usnesení vyjadřující se k současnému stavu IT, případně k
budoucím požadavkům, rád ho předám a bude to pro nás další argument v jednání s panem
prorektorem a VICem.

Goldasová: Nastavení procesů se řeší všude. Dohledat některé informace pro studenty je velmi
komplikované. Máme mnoho různých stránek, například k Erasmu.

Páta: Dovolím si shrnout. Digitalizace a procesy se řeší na úrovni ČVUT. Dále připravujeme s
prof. Faiglem hodnocení procesů. Také připravujeme nový web fakulty. Informace na webu
máme, ale snažíme se je lépe uspořádat. Alfresco je hlavní informační server. Pokud je něco na
Alfrescu, tak by to vždy mělo být odkazované z webových stránek.

Kočí: Rozjeli jsme projekt nového webu. Doufám, že je to krok správným směrem. V první
etapě budeme mít drátěný model extra-netu fakultního webu. Dále by se měl připravit vizuál,
chceme zapojit i AO. Do konce února by měla být hotová zadávací dokumentace pro výběrové
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řízení. Diskuze je o tom, jestli řešit i intranet. To musíme stále ještě rozhodnout. Za rok a půl
by měl být hotový i intranet. Největší slabost současného stavu je dle průzkumu roztříštěnost.

Páta: Před chvílí přišla informace o programu JAK. Informace mají vedoucí kateder. Pokud
máte podněty, tak je prosím kontaktujte.

Roztočil: Navrhuji přesunout diskuzi do nějaké komise, například Komise pro rozvoj.

11:42
Faigl: Studentům se zdá, že zapisování volitelných bakalářských předmětů v magisterské etapě
je příliš komplikované.  Lze to nějak zjednodušit?

Páta: Vytváříme určitou bariéru, aby nešlo o snadné kredity a duplicitní zápisy. Pokud si ale
chtějí doplnit předmět při přechodu mezi obory, tak bude stačit požádat a bariéra bude velmi
malá.

Faigl: Studenti reportují, že v KOSu jsou schopni vylistovat předměty z fakulty strojní, ale
předměty z FITu nevidí.

Páta: Může se jednat o rozhodnutí děkanů. Na FITu by to snad nemusel být problém, ale je to
věc jednání mezi fakultami.

Pikous: Opravdu nejsou vidět všechny předměty jiných fakult. Nevidím dokonce některé
předměty na FEL. Také je určitý problém se zapisováním doktorandských předmětů.

Páta: Je to tím, že máme různé studijní programy. Když chcete předmět z jiného studijního
programu, tak se může možná stát, že určitý předmět neuvidíte.

Janíček: Podařilo se vytvořit 3 místnosti na diskuzní platformě Discord:
● #info-ze-senátu - pro informování AO ze strany senátu (read-only)
● #diskuze-se-senátem - pro otevřenou diskuzi s AO (read-write)
● #interní-diskuze - pro interní diskusi mezi členy AS FEL (private)

Goldasová je nastavena jako moderátorka.

Váňa: Rád bych předal tajemničení mladšímu studentovi nebo studentce, protože již nebudu
kandidovat. Našel by se někdo takový?
Goldasová: Ráda se zapojím.

Na zasedání nebyla přijata žádná usnesení.

Zasedání skončilo ve 12:00

22. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FEL SE BUDE KONAT 21. 01. 2021
od 9:00 v místnosti č. 80, nebude-li určeno jinak.

Zapsal: Váňa další úpravy: předsednictvo
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