
Zápis z 1. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 1.4. 2016 

Přítomni:  Čmejla, Faigl, Havlíček, Jiříček, Kočárník, Koller, Navara, Roztočil, Skalický, Švec, 

Vokřínek, Čerňan, Čeřovský, Finsterle, Hejtmánek, Hodná, Košťál, Reichl, Svatoň, 

Váňa. 

Omluveni:  Pačes. 

Hosté:  Bačovský, Černá, Habala, Husák, Jakovenko, Kočí, Matas, Mráz, Ripka. 

Předsedající:   Havlíček, předseda: Jiříček, tajemník: Svatoň. 

 

Program zasedání 

1. Volba předsedajícího a tajemníka 

2. Schválení programu 

3. Schválení zápisu z 28. řádného zasedání AS FEL 

4. Volba předsedy AS FEL 

5. Ustanovení komisí (pedagogická, ekonomická, legislativní, věda a výzkum, KOPR, Komise 

pro rozvoj) 

6. Volba správců webu, elektronické konference a fóra 

7. Ustanovení volební komise pro doplňovací volby 

8. Termín příštího zasedání 

9. Různé 

 
První zasedání nového senátu zahájil Habala, předseda bývalého senátu, do zvolení nového 

předsednictva.  

 

Ad 1. 

Na předsedajícího byl nominován Havlíček a na tajemníka Svatoň.  

 

Usnesení 1/1 

AS FEL zvolil za předsedajícího Radka Havlíčka a za tajemníka Jiřího Svatoně, na období do prvního 

poprázdninového zasedání (včetně). 

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 3. 

 

Ad 2. 

Program zasedání byl schválen 19-0-0 

 

Ad 3. 

Zápis z 28. zasedání předchozího senátu byl schválen 7-1-12. Členům, kteří nebyli v minulém senátu, 

bylo doporučeno se hlasování zdržet. 

 

Ad 4. 

Volba předsedy 

Navara: Návrh zkrátit funkční období. 

Předseda bude zvolen na období do 1. řádného usnášeníschopného zasedání AS FEL v akademickém 

roce 2016/17. 

Navrženi byli kandidáti: Jiříček a Navara. V tajném hlasování (volební komise ve složení: Čmejla, 

Finsterle, Váňa, byla schválena 17-0-3) kandidáti obdrželi (pro-proti-zdržel se): 

 

Navara: 8-6-5 

Jiříček: 16-1-2  

(z 20-ti přítomných senátorů volilo 19, jeden hlas neplatný) 

 

 



Usnesení 1/2 

AS FEL zvolil prof. Jiříčka v tajné volbě za svého předsedu do prvního usnášeníschopného zasedání 

v  novém akademickém roce 2016/2017. 

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0. 

 

Ad 5. 

Ustanovení komisí probíhalo dobrovolným připsáním se členů senátu na kolující listinu. Komise byly 

ustanoveny v následujícím složení: 

 

pedagogická   
Čmejla, Finsterle, Havlíček, Hejtmánek, Koller, Košťál, Navara, 

Svatoň, Švec, Váňa 
 

ekonomická   
Čerňan, Čeřovský, Faigl, Havlíček, Jiříček, Koller, Kočárník, Košťál, 

Roztočil, Skalický, Svatoň, Švec, Váňa, Vokřínek 
 

legislativní   Čerňan, Faigl, Finsterle, Reichl, Svatoň  

věda a výzkum   
Čmejla, Faigl, Hejtmánek, Jiříček, Kočárník, Navara, Reichl, Roztočil, 

Svatoň 
 

KOPR   Čeřovský, Havlíček, Hodná, Košťál, Svatoň, Vokřínek  

Komise pro rozvoj 

FEL 
  Čerňan, Čmejla, Hodná, Jiříček, Kočárník, Svatoň  

 

Ad 6.  

Správce webu: navržen Koller. Správce elektronické konference: navržen Váňa. Správce fóra: navržena 

Hodná. 

 

Usnesení 1/3 

AS FEL potvrdil vznik a složení senátních komisí, potvrdil správce e-mailové konference, senátního 

webu a diskuzního fóra FEL. 

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0. 

 

Ad 7. 

Ustanovení volební komise pro doplňovací volby odloženo na konec zasedání. 

 

Ad 8. 

Termín příštího zasedání 

Závisí na bodu různé, proto změněno pořadí projednávání. 

 

Ad 9.  

Různé  

a) Ripka:  

Chystáme pro Akreditační komisi návrh akreditace kombinovaného studijního programu. Když to 

urychlíme do 15. 4., bude to zpracováno podle starého vysokoškolského zákona. Pokud to nestihneme, 

podle nového zákona se bude čekat na nový orgán, který ještě není ustaven, hrozí prodlení. Návrh je 

v podstatě českou verzí již existujícího anglického programu. Důvod k neotevření je nízký zájem 

i  úspěšnost. Jediný bakalářský program v kombinované formě je SIT. Tento návrh spojuje „silnoproud“ 

a „slaboproud“. Žádný předmět není nový. Vědecká rada FEL návrh projednala 30. 3., ale 

neschvalovala, aby nepředběhla AS; je připravena návrh včas podpořit. 

Navara: Vzhledem ke změnám v adresáři senátu se návrh nedostal předem k novým senátorům. 

Husák: Prezentoval návrh. 

Havlíček: Jsou stejné nároky na jazykovou přípravu? 

Husák: Ano. 

Navara: Osobně nepodporuje kombinované studium, ale nebrání jeho akreditaci. Rozhodnutí to není 

moc důležité. 



Roztočil: Dotaz na výuku měření. 

Skalický: Je nelogické řazení předmětu Mikrokontroléry před předmětem Digitální technika. 

Švec: Jsou tam společné předměty (např. Elektronické obvody 1 a 2), které v denním studiu nejsou 

a ubírají místo jiným. 

Husák: Existují, jen pod jiným názvem. Jsou společné, aby vyšel počet kreditů. 

Švec: Počet kreditů odpovídajících předmětů v denním studiu je vyšší. 

Skalický: Tlak na první semestry by šlo snížit přesunem jednoho předmětu do 6. semestru. 

Husák, Jelínek: To už je pozdě. 

Čerňan: Průmyslové počítačové systémy jsou až na konci, na rozdíl od denního studia, kde jsou ve 

2. semestru. 

Husák: Není tam místo. 

 

Usnesení 1/4 

AS FEL souhlasně projednal akreditaci bakalářského kombinovaného programu Elektrotechnika, 

elektronika a komunikační technika (EEK). 

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 1. 

 

b) Ripka:  

Změna podmínek pro přijímací řízení do magisterského studia: Na návrh rady programu může o 20 % 

bodů rozhodovat přijímací komise (která může předepsat zápis doplňujícího předmětu). 

Havlíček: Vzhledem ke změnám v adresáři senátu se návrh nedostal předem k novým senátorům. 

Švec: V podmínkách pro přijetí je výslovně uvedeno, že zkouška je písemná. Pravidla je nutno ohlašovat 

4 měsíce před zkouškou. 

Ripka: Nikdo nebude poškozen. 

Navara: Zkušenost je, že ze všech opatření jediné účinné je předepsat zápis doplňujícího předmětu. 

Švec: Jak se bude řešit přítomnost celé přijímací komise? 

Ripka: K ústní zkoušce nemusí být přizváni všichni. 

Navara: Pouze přenášíme kompetenci na rady programů, ty si to uváží. 

Havlíček: Nechat na radách programů. 

Švec: Zůstala duplicitní informace o formě zkoušky. 

Ripka: Opraví. 

 

(čas: 11:56) 

Usnesení 1/5 

AS FEL souhlasně projednal záměr na změnu Směrnice děkana pro přijímací řízení do magisterských 

studijních programů v akademickém roce 2016/2017. 

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0. 

 

c) Ripka:  

Druhé kolo přijímacího řízení chce vyhlásit již 1. 5., a to na „silnoproudu“ a „slaboproudu“, ostatní 

programy váhají, případně se nevyjádřily. Bylo by vhodné ve druhém kole uznávat přijímací zkoušku 

z prvního kola (pokud student nebyl přijat na obor, který měl laťku výš). Samozřejmě laťka na jednotlivé 

obory bude zachována. 

Skalický: To znamená, že mu povolíme přijetí, pokud zaplatí za novou přijímací zkoušku. 

Jelínek: Za několik dní budeme znát počet přihlášených. 

Havlíček: Odkládá se na příští zasedání. 

 

d) Jelínek:  

Jelínek: Skončil mandát disciplinární komise. Měl by tam být také zástupce senátu. 

Havlíček: Odkládá se na příští zasedání. 

Jelínek: Také potřebujeme komisi, která vyhodnocuje nejlepší učitele. Bývalý senátor Vítek nabídl 

spolupráci. Všichni se mohou zapojit. 

Havlíček: Deklaruje podporu Vítkovi. 

 

 



 

e) Navara:  

Navara: Měli bychom zaujmout stanovisko k členství v elektronické konferenci „senat“. Členové 

konference „senat“, nechť e-mailem vyjádří novému správci (Váňa) svůj zájem o setrvání v konferenci. 

 

f) Navara: 

Navara: Pro studenty anglických programů by měly být aspoň základní informace o dění v senátu 

k dispozici v angličtině. (Například nevěděli o volbách, protože oznámení bylo jen v češtině.) Je ochoten 

se o to starat po nějaké období, po němž bude vyhodnoceno, zda a jak dál. Doporučuje formát FEL wiki 

s přístupem akademické obce FEL a editačními právy členů AS FEL. 

Kočí: Zveřejnit všem. 

Navara: Ano. 

Švec: Česká verze není třeba. 

Roztočil: Mělo by to projít jazykovou korekturou. 

Navara: Tolik by to nekomplikoval. Soustřeďme se raději na jazykovou úroveň klíčových českých 

dokumentů. 

Roztočil: Bere návrh zpět. 

Schválen pilotní projekt, který nastartuje Navara. 

 

g) Váňa: 

Váňa: Předchozí senát schválil principy rozpočtu, je otázka, zda tento senát se jimi chce řídit, nebo je 

změnit. 

 

Ad 8. 

Termín příštího zasedání (pokračování) bude 15. 4. 9:00, v místnosti č. 80.  

Schváleno: 17-1-0 

 

Ad 7. 

Ustanovení volební komise pro doplňovací volby (pokračování).  

Senát přivítal zájem Černé, Hrozeka a Kočárníka stát se členy volební komise pro doplňovací volby do 

AS FEL. Je třeba dovolit zbývající počet senátorů-studentů, kde nebyli zvoleni náhradníci, a tím i doplnit 

počet již zvolených senátorů-zaměstnanců z řad zvolených náhradníků). 

 

Usnesení 1/6 

AS FEL ustanovuje volební komisi pro doplňovací volby do AS FEL v roce 2016 ve složení Bc. Dian 

Hrozek, Ing. Ladislava Černá, Ing. Petr Kočárník, Ph.D. Předsednictvo komise může být AS FEL 

schváleno korespondenčně. 

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0. 

 

(čas: 12:50) 

Černá: Přišla s návrhem předsednictva volební komise na rozdělení funkcí: 

Předsedkyně: Černá 

Místopředsedové: Hrozek, Kočárník 

Návrh komise schválen senátem: 19-0-0 

 

Černá: Volby nemohou být dřív než 21. 4. 

 

 

Zasedání AS FEL skončilo ve 12:50. 

 

 

Zapsal: Navara, další úpravy: předsednictvo 


