
 

 

Zápis z 10. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 24. 2. 2017 

Přítomni:  Čmejla, Faigl, Havlíček, Jiříček, Kočárník, Koller, Pačes, Roztočil, Švec, Vítek, 

Vokřínek, Železný, Finsterle, Hodná, Košťál, Lachmanová, Reichl, Svatoň, Zoubek. 

Omluveni:  Navara, Skalický, Čerňan, Pavelka, Roch, Váňa. 

Hosté:  Drábek, Matas, Mráz, Kočí, Ripka. 

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

Program zasedání: 

1. Schválení programu 10. řádného zasedání  

2. Schválení zápisu 9. řádného zasedání  

3. Informace z Kolegia rektora apod. 

4. Zahájení diskuze nad prvním draftem Výroční zprávy 

5. Předběžný návrh investičních akcí pro rok 2017 – úvodní diskuze 

6. Stipendijní podpora doktorandům samoplátcům (návrh k diskuzi) 

7. Odvolání Ing. Františka Bernata z Vědecké rady FEL (na vlastní žádost) 

8. Různé 

 

9:06 

Ad 1. 

Program 10. řádného zasedání byl schválen 17/0/1 (pro/proti/zdržel se).  

 

Ad 2. 

Zápis z 9. řádného zasedání byl schválen 17/0/1. 

 

9:09 

Ad 3. 

Informace z kolegia 

Ripka: Statut bude snad do prázdnin. 

Ripka: Rozpis na fakulty. V původním materiálu je chyba, vnikla při změně terminologie. Změna 

hodnocení kritérií kvality z váhy 24 % na 31 % a tzv. fixní části. Metodiky se i na ministerstvu stále 

mění. 

Nová budova - řeší se název. Stavba zatím není zkolaudována a ještě dlouho nebude. Pro tamější 

gastroprovoz se zatím vybírá provozovatel. Oslavy z dubna posunuty na září. 

Výzva excelentní výzkum – do druhého kola postoupili skoro všichni. Alokováno je 6 miliard, avšak 

projekty chtějí 40 miliard. Náš projekt "Pěchouček" bude snad úspěšný, Projekt "Šebek" v druhé třetině 

hodnocení, ale snad také uspěje. 

Společnost O2 bude sponzorovat profesora Šimáka. 

 

Ad 4.  

Výroční zpráva - první draft 

Ripka: Struktura jako minulý rok. 

Havlíček: Je předložena na google docs. Má někdo nějaké připomínky? 
Jiříček: Do kdy se plánuje nám ji předložit ve stavu pro schválení? 

Ripka: V květnu na FELAPO chceme mít vytištěno. Předložena bude po 15. březnu, to budou data V3S. 

Klesá počet zájemců o doktorské studium, trend se nedaří změnit. Poklesává počet projektů. Zejména 

vlivem CIIRC. To vysvětluje objem asi 60 mil., avšak pokles je celkově asi 100 mil. 

Havlíček: Další podněty k tomu nejsou? 

 

Ad 5. 

Předběžný návrh investičních akcí 

Ripka: Informace jsou předčasné, měla by je projednat EKAS. Hodně se investovalo do Dejvic, spolu s 

fasádou. Nyní se těžiště akcí přesune na KN. Potřebujeme vyjádření tamějších vedoucích. Od Rektorátu 



 

 

dostaneme peníze maximálně na fasádu. Bude se dále řešit klimatizace, požární bezpečnost a další 

drobnější akce. 

Havlíček: Stanovíme termín zasedání EKAS. 

Mráz: Je třeba též na komisi dořešit metodiku rozpisu. 

Ripka: Přesun dílny katedry fyziky do halových laboratoří. Zasahuje do prostoru E-formule a katedry 

pohonů. 

Kočárník: Je stěhování ve shodě s dlouhodobým plánem rekonstrukce halových laboratoří?  

Ripka: Ano, je. 

Svatoň: Nebylo zabrání provedeno trochu nevybíravým způsobem, po "Mnichovsku"? 

Ripka: Nemyslím si. Ta část laboratoře je značně neudržována. 

Kočárník: Nesouhlasím. 

Havlíček: Také si nemyslím, že vedení katedry z toho bylo nadšeno. 

Ripka: Po zasedání Vás tedy zvu na exkurzi do těchto prostor. 

 

Ad 6. 

Stipendijní podpora doktorandům samoplátcům 

Ripka: Stipendium doktorandům chceme zvýšit na asi 15 tisíc. MŠMT slíbilo peníze na doktorandy 

navýšit od roku 2018. Nyní chceme řešit stipendia samoplátcům, abychom pro ně byli zajímaví. Návrh 

stipendia pro ně je 15 tis. Polovina z toho půjde z katedry, polovina z fakulty. 

Jiříček: Pokud už takovou podporu chystáme, bylo by vhodné to na webu inzerovat. Z vlastní zkušenosti 

vím, že možnosti podpory neumíme dobře inzerovat. Zahraniční studenti tuto možnost u nás tak neznají 

a jsme pro ně tak příliš drazí. 

 

9:50 

Ad 7.  

Odvolání Ing. Bernata z VR FEL 

Ripka: Je to na vlastní žádost, odešel z ABB do důchodu. Postup odvolání je nutný ze zákona. 

Havlíček: Jedná se o osobě, hlasování musí být tajné.  

Komise: Koller, Kočárník, Košťál (komise schválena: 16/0/3) 

Tajné hlasování: (19/0/0) (pro odvolání/proti/zdržel se) 

 

Usnesení 10/1 

AS FEL v tajném hlasování odvolal Ing. Františka Bernata z Vědecké rady FEL. 

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

 

Jiříček: AS FEL panu Ing. Bernatovi jménem akademického senátu děkuje za jeho činnost ve VR. 

 

10:03 

Ad 8. 

Různé 

Jiříček: Představil nové členy AS FEL. Jsou to kolegové Roch a Pavelka. 

Ripka: V 10:30 bude pro zájemce exkurze do halových laboratoří. 

Pačes: Představil kartu Multisport. Prosí, aby se senát ztotožnil s výzvou Rektorátu zavést ji jako benefit 

v rámci ČVUT, prozatím alespoň pro FEL. Zájem mělo asi 10 % zaměstnanců/doktorandů. Na tomto 

základě nám byla nabídnuta cena 650 Kč/měsíc. Ze strany ČVUT potřebujeme prozatím jen 

administraci, zaměstnanec si platí sám. V budoucnu bychom rádi, kdyby šlo přispívat ze sociálního 

fondu. 

Jiříček: Je tedy šance přispívat ze sociálního fondu ČVUT? 

Ripka: Navrhuji vyplácet ze Sociálního fondu podporu, budu na Rektorátu podporovat. 

Hlasování o textu výzvy rektorátu: (19/0/0). 

 

Kočárník: Účtenky, výběrová řízení a „Tržiště“, jaká je situace? 

Svatoň: Kdy bude pokyn, podle kterého budou moci katedry pracovat? Bude děkanát tento rok na konci 

roku shovívavější k termínům? 



 

 

Mráz: Pokyn by měl být příští týden.  

Roztočil: Neměl by být pokyn projednán EKAS? 

Mráz: Asi již nemusí, ale bude dáno k připomínkám. Musíme i tak kopírovat zákon a začít konečně 

fungovat. 

Ripka: Asi ve čtvrtek ráno bude pokyn vyhlášen.  

Kočí: Na podpoře vytrvale pracujeme. Aby cesta mezi objednáním a předáním objednavateli nebyla 

zbytečně delší. 

Mráz: Už se objevily i první problémy s dodavatelem (tonerů). Perioda výběrových řízení by měla být 

každý týden. 

 

10:30 

Svatoň: Doktorské studium, jeho zatraktivňování a budoucí akreditace. První schůze k zatraktivnění 

doktorského studia proběhla již asi před rokem a půl. Jediné „zatraktivnění“ pro doktorandy však je jen 

další nutný podpis, další kolonka v jejich výkazu. Taktéž navrhované další zvyšování požadavků na 

budoucí doktorandy, tj. publikace ve vyšších Q a další nad-zákonné požadavky nepovažuji za cestu jak 

zvýšit atraktivitu. Chápu, že se jedná o zlepšování platové situace, ale mimo to, co za to doktorandi tedy 

dostanou, jak pro ně chceme být atraktivní? 

Ripka: Budu velice vděčný za každý námět, způsoby hledáme. Zájem uchazečů se ale stále snižuje. 

Máme nový kurz pro doktorandy – scientific writing, je o něj velký zájem. Podmínky byly naposledy 

aktualizovány, utvrzeny v roce 2012. Chceme zvyšovat nároky zejména na školitele. Bez velké diskuze 

nebudeme podmínky zásadně upravovat. 

Svatoň: A co akreditace? Jak se vyrovnáváte s připomínkami některých nespokojených kateder, 

silnoproudu, fyziků? 

Ripka: O těchto věcech jednáme na VR. Máme podaný projekt na reformu studia, který nám snad zaplatí 

tuto akreditaci. Teď bude mít přednost akreditace bakalářských oborů, kde končí akreditace v roce 2019, 

doktorská akreditace není na pořadu dne. Diskuze o spojování silno- a slaboproudých oborů ale už není 

na místě. Silnoproud je v krizi, nemůžeme na něj získat samostatnou akreditaci. Stav těchto oborů je 

katastrofální. Co se týče fyziky, debata pokračuje. Technická fyzika naráží na odpor FJFI. Je též nutné 

najít obor pro některé nové doktorandy, například doktorandy prof. Polcara. Je nakonec možné, že obor 

Technické fyziky budeme s FJFI sdílet. 

Švec: Slyšel jsem, že katedry silnoproudu neprojevily zájem, kurz jim byl nabídnut, ale prý by jej 

katedry měly platit. Je to tak? 

Ripka: K této informaci z druhé ruky se asi nemohou nějak vyjádřit. V každém případě jde o snahu 

nabídnout jejich doktorandům tento kurz. 

Švec: Když je silnoproud dle Vás v krizi, je možné prezentovat data, proč si to myslíte? 

Ripka: Data o publikační činnosti v aplikaci V3S jsou v těchto oborech blízká nule. Myslím, že jejich 

oborové rady pracovaly nekompetentně, proto od 1. března nenavrhnu VR složení nových rad, rady 

skončí a jejich pravomoc převezme rada programu v čele s proděkanem Polívkou. Udělal jsem si na 

katedrách vlastní dotazníkový průzkum, šokoval mě. Jsou doktorandi, co nebyli a nechystají se na 

mezinárodní konference, nepublikují. Je třeba najít způsob, jak to zvrátit a nastartovat tam normální 

činnost. 

Švec: Pokud se doktorand pohybuje a udrží ve stanovených mezích, má nárok úspěšně ukončit. Takto 

je nutné na ně pohlížet. 

 

Svatoň: K metodice rozpočtu. Vzhledem k délce volebního období je vhodné, aby se jí senát tento rok 

zabýval, pokud chce. Dle některých mých výtahů ze zápisů a usnesení z minulých senátů to vypadá, že 

senáty chtěly něco změnit, ale bohužel už buď bylo pozdě, nebo vedení návrhy tak úplně nerespektovalo. 

Nerespektovalo zejména usnesení, vyzývající k navržení nové oddělené metodiky. 

Ripka: Jsem překvapen. Před rokem byly podobné diskuze o metodice, návrh ale Vám leží od července 

na stole. Chápu ale, že senát má problém hlasovat o metodice v současných turbulencích. 

Havlíček: Prosím, svolejme co nejrychleji komise k tomuto bodu. 

Koller: Domluvíme se o termínu po zasedání. 



 

 

 

Termín příštího řádného zasedání byl stanoven na 31. 3. 2017, v 9:00, v místnosti č. 80. 

 

Zasedání AS FEL skončilo v 11:00. 

 

 

Zapsal: Svatoň  další úpravy: předsednictvo 


