
Zápis z 15. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 27. 9. 2017 

Přítomni:  Čmejla, Havlíček, Hlinovský, Jiříček, Kočárník, Koller, Navara, Roztočil, Skalický, 

Vítek, Vokřínek, Železný, Čerňan, Košťál, Pavelka, Reichl, Svatoň, Zoubek. 

Omluveni:  Faigl, Pačes, Finsterle, Hodná, Lachmanová, Roch, Váňa. 

Hosté:  Bačovský, Cajthaml, Holub, Jakovenko, Jelínek, Kočí, Kybic, Landa, Mráz, Olšák, 

Pěchouček, Polívka, Ripka. 

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

Program zasedání: 

1. Schválení programu 15. řádného zasedání  

2. Schválení zápisu 14. řádného zasedání  

3. Volba předsedy AS FEL  

4. Volba předsedajícího a tajemníka AS FEL  

5. Vystoupení kandidáta na rektora, prof. Michala Pěchoučka, před AS FEL  

6. Schválení akreditace navazujícího magisterského programu „Biomedicínská technika a 

informatika“  

7. Informace k výuce  

a) Počet přihlášek do bakalářských studijních programů (srovnání 2016 a 2017)  

b) Stav přihlášek do magisterského studia pro 2. kolo v akademickém roce 2017/2018  

c)    Mimořádná motivační stipendia na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol  

d)    Přehled studijních předpisů a vyhlášek k úpravě do 1. 10. 2017 

8.    Projednání Směrnic, Schválení Podmínek pro přijetí do 

a) Bakalářských studijních programů v akad. roce 2018/2019 na ČVUT FEL  

b) Magisterských studijních programů v akad. roce 2018/2019 na ČVUT FEL  

9. Informace o stavu legislativních úprav:  

a) Statut FEL  

b) Organizační řád, příloha Statutu FEL  

c) Volební řád AS FEL  

d) Jednací řád VR  

e) Řád doktorského studia FEL  

f) Úprava SD pro obhajoby disertačních prací  

g) Kariérní řád  

h) Směrnice děkana pro vstup a pobyt v objektech FEL  

10. Termín příštího zasedání  

11. Různé 

 

9:12 

Ad 1. 

Program 15. řádného zasedání byl schválen 18/0/0 (pro/proti/zdržel se).  

 

9:16 

Ad 2. 

Zápis ze 14. řádného zasedání byl schválen 16/0/2. 

 

9:17 

Ad 3. 

Volba předsedy AS FEL 

Navara: Nezkrátíme mandát budoucího předsedy na kratší dobu, než je jeden rok? Máme na to dle 

Jednacího řádu právo. 

Orientační hlasování pro zachování ročního mandátu předsedy: 16/1/1 (mandát zůstává roční) 

Volební komise: Roztočil, Čmejla, Košťál 

Havlíček: Prosím o navržení kandidátů. Že budeme volit předsedu bylo ohlášeno již před prázdninami. 



Roztočil: Navrhuji prof. Jiříčka. 

Jiříček: Přijal. 

Svatoň: Navrhuji dále prof. Navaru. 

Navara: Přijal. 

Svatoň: Přidám ještě doc. Skalického. 

Skalický: Nepřijímám. 

Roztočil: Volit budeme formou „plus, minus, nula“. Kandidáti jsou prof. Jiříček a prof. Navara. 

Jiříček: 11/3/4, výsledek je +8. 

Navara: 11/1/5, výsledek je +10. (Jeden odevzdaný hlas byl neplatný) 

Prof. Navara byl zvolen předsedou. 

 

Usnesení 15/1  

AS FEL v tajné volbě zvolil profesora Mirko Navaru za svého předsedu na funkční období jednoho roku 

od následujícího zasedání. 

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 1. 

 

9:45 

Ad 4 

Volba předsedajícího a tajemníka AS FEL 

Havlíček: Orientační hlasování, zda mandát má být jeden rok. 14/0/4 (přijato) 

Havlíček: Kdo kandiduje na předsedajícího? Jsem ochoten dále pokračovat. 

Navara: Navrhuji dále kolegy Vokřínka a Železného. 

Vokřínek: Ne, děkuji. 

Železný: Ne, děkuji 

 

Havlíček: Kdo kandiduje na tajemníka? Bude kolega Svatoň souhlasit s kandidaturou? 

Navara: Ve tvorbě zápisu jsme se sehráli dobře s kolegou Svatoněm. 

Svatoň: Děkuji a přijímám. 

Orientační hlasování, zda volba nebude realizována jako tajná. 17/0/1 (přijato, nebude tajná). 

Kandidáti: předsedající Radek Havlíček, tajemník Jiří Svatoň. 

Schváleno 16/0/2 

 

Usnesení 15/2  

AS FEL zvolil Radka Havlíčka za svého předsedajícího a Jiřího Svatoně za svého tajemníka na funkční 

období jednoho roku od následujícího zasedání. 

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

 

9:57 

Ad 5 

Vystoupení kandidáta na rektora, prof. Michala Pěchoučka, před AS FEL  
Prof. Pěchouček prezentoval svůj rektorský projekt. 

 

10:33 zahájena diskuse 

Havlíček: Jaký máte plán na rozvoj sportovních zařízení, přístup k řešení sporů mezi složkami ČVUT? 

Pěchouček: Sportovní zařízení mají fungovat, ale za své. Stejně tak menzy a koleje. Spory vždy budou, 

nesmí být dlouhodobé a jejich výsledkem vždy musí být vznik něčeho prospěšného. V případě sporů 

mezi ústavy a fakultami by měl větší roli hrát rektor. 

Svatoň: Mám mnoho otázek, alespoň bodově se vyjádřete k: Nastavení spolupráce s CISCO a prodeji 

Cognitive Security. Velkým přesunům lidí na katedře počítačů kvůli kariérnímu řádu. Jaký máte názor 

na kanibalismus oborů mezi fakultami (informatika, biomedicína). A myslíte, že je přípustné, aby 

informatik z FEL byl hrdý na to, že neví, jak funguje tranzistor? 

Pěchouček: CISCO - nechce se vracet ke starým věcem, jen stručně shrnul. Dnes už není v CISCO. 

Kariérnímu řádu věří. Lidem, kteří ho nesplňovali, se snažil pomoci nebo nabídnout přijatelnou variantu.  

Svatoň: Jak široký vnímáte termín IT? Jsme všichni na fakultě IT? 



Pěchouček: Překryv oborů se mu nelíbí, ale respektuje současný stav. Dovede si představit informatiku 

bez fyziky či obvodů. IT - jemněji rozlišujme pojmy. 

Skalický: Katedra počítačů nabízela mnoho předmětů, aby je učili jiní. Proč? Proč CISCO koupilo 

Cognitive Security? 

Pěchouček: Katedra počítačů nabízí participaci na výuce. V roce 2013 šlo o unikátní software pro 

odhalení malware. 

Koller: Co se státnicí, kde komise dělá víc chyb než zkoušený diplomant? 

Pěchouček: Složení komisí plánovat s co největším předstihem a pečlivě vybírat její členy. Takový 

případ ho šokuje. 

Pavelka: Jaký máte názor na současnou diskusi o přijímacích zkouškách? 

Pěchouček: Má se studenty (Otevřené informatiky) velmi dobré zkušenosti. 

 

11:07 

Prof. Pěchouček žádá o nominaci. 

Hlasovací komise: Koller, Košťál, Zoubek. 

Nominace prof. Pěchoučka schválena 13/3/1 (pro/proti/zdržel se). 

 

Usnesení 15/3  

AS FEL nominuje prof. Michala Pěchoučka za kandidáta na rektora ČVUT.  

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

 

11:17 

Vyhlášena přestávka 

 

11:26 

Ad 6 

Schválení akreditace navazujícího magisterského programu „Biomedicínská technika a 

informatika“ 

Kybic: Prezentoval. Zvažuje se alternativní název „Lékařská elektronika a bioinformatika“. Tento nový 

magisterský program má nahradit původní program „Biomedicínské inženýrství a informatika“. Už se 

neusiluje o akreditaci ministerstva zdravotnictví pro kvalifikaci biomedicínský inženýr. 

Hlinovský: Opravy v šabloně. Není příliš velká míra volitelnosti? 

Proděkan Jakovenko: Toto je vysvětlení pro Národní akreditační úřad, ten jí bude rozumět. Studentům 

to musíme podat jinak. 

Skalický: Jaký je očekávaný počet studentů? Bakaláře jste plánovali na 40, není magistr vzhledem  

k počtu studentů příliš roztříštěný na obory? 

Kybic: S předchozím programem jsme se dostali od 60 studentů k 20. Některé obory bychom pak 

nemuseli otevřít. 

Kybic: I proto máme hodně předmětů, které učíme i pro jiné. 

 

11:44 

Usnesení 15/4  

AS FEL souhlasně projednal záměr akreditace magisterského programu s pracovním názvem 

Biomedicínská technika a informatika. 

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

 

Navara: Vyzval další předkladatele, aby připravili i návrh usnesení, které od AS FEL očekávají. 

Olšák: AS ČVUT to praktikuje, ale návrhy nebývají v pořádku. 

 

11:46 

Ad 7 

Informace k výuce 

    a) Počet přihlášek do bakalářských studijních programů (srovnání 2016 a 2017) 

Proděkan Jelínek: Seznámil se situací. Stav přihlášek bez velkých změn. Přijatých o 12 % méně, největší 

propad u EEM. Zapsaných o 10 % méně, největší propad u EEM a EK. 



Vokřínek, proděkan Kočí: Čísla jsou zkreslena multiplicitami v přihláškách. Nevíme, kolik osob se 

hlásí. 

Proděkan Jelínek: Duplicit je asi 200. Studenti přijatí bez přijímacích zkoušek si mohli test také udělat. 

To ukázalo, že jsou lepší. (Měli mnohem větší podíl mezi těmi, kteří získali ≥16/20. Ověřena též vyšší 

průchodnost studentů, kteří měli 1 z maturity z matematiky. 

Hlinovský: Jaká je průchodnost těch, kteří byli přijati bez přijímaček? 

Proděkan Jelínek: Loni ověřeno, že jsou lepší. 

 

    b) Stav přihlášek do magisterského studia pro 2. kolo v akademickém roce 2017/2018 

Proděkan Jakovenko: Přihlášek přibylo na KyR a OI, celkově pokles o 10 %. U zapsaných celkově 

pokles o 3 %, zejména na EEM. Anglické programy nejsou zahrnuty, někteří studenti teprve přijíždějí. 

 

12:10 

    c) Mimořádná motivační stipendia na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol 

Proděkan Jelínek: Stipendium za účast na prominuté přijímací zkoušce sníženo na 3 000 Kč, neuděluje 

se za 1 z maturity z matematiky. 

Navara: Je to hezké, ale nevyvážené ve srovnání s odměněnými bakalářskými pracemi, za které bylo asi 

5 000 Kč. 

Proděkan Jelínek: Zde jde o motivaci, aby k nám přišli, dobří studenti mohou dostat prospěchové 

stipendium. 

 

    d) Přehled studijních předpisů a vyhlášek k úpravě do 1. 10. 2017 

Proděkan Jelínek: Odložit, ještě není nadřízený předpis ČVUT. 

Děkan Ripka: Čas by měla využít pedagogická komise a předpisy projít. 

Ponecháno k předjednání v pedagogické komisi AS FEL. 

 

12:18 

Ad 8 

Projednání směrnic, schválení podmínek pro přijetí do bakalářských a magisterských studijních 

programů v akad. roce 2018/2019 na ČVUT FEL 

Proděkan Jelínek: Ponecháno přijetí bez přijímacích zkoušek za 1 z maturity z matematiky, přidána 

Robosoutěž apod. Nově umožněn elektronický podpis přihlášek. 

Drobné změny provedeny na místě. 

Děkan Ripka: Pochválil proděkana Jakovenka za velký nárůst počtu studentů samoplátců. 

 

Usnesení 15/5 

AS FEL schválil Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL ČVUT 

v akad. roce 2018/2019 se zahrnutím připomínek. 

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

 

Usnesení 15/6 

AS FEL souhlasně projednal směrnici pro přijetí do bakalářských studijních programů na FEL ČVUT  

v akad. roce 2018/2019. 

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

 

12:35 

Proděkan Jakovenko: Podmínky pro přijetí do magisterského studia zůstávají beze změny. 

Hlinovský: Není definován „studijní program příbuzného charakteru“. 

Upraveno: Rozhoduje přijímací komise. 

Proděkan Jakovenko: Směrnice děkana pro přijímací řízení do magisterského studia: Přidána 

Biomedicínská technika a informatika, v případě její úspěšné akreditace. Dva programy se otevírají 

střídavě každý druhý rok, proto oproti loňsku vyměněny. 

 

 

 



 

Usnesení 15/7 

AS FEL schválil Podmínky pro přijetí do magisterských studijních programů v akad. roce 2018/2019 

na ČVUT FEL se zahrnutím připomínek. 

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

 

Usnesení 15/8 

AS FEL souhlasně projednal Směrnici pro přijetí do magisterských studijních programů na FEL ČVUT 

v akad. roce 2018/2019 se zahrnutím připomínek. 

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

 

12:44 

Ad 9 

Informace o stavu legislativních úprav: 

Chybí mluvčí, který by tlumočil závěry schůze Legislativní komise AS FEL, prezentoval její člen 

Svatoň. 

 

Svatoň: Statut FEL - Máme 6 měsíců na aktualizaci. Organizační řád, příloha Statutu FEL - od teď 

omezeno vykonávání funkce vedoucího katedry na max. 8 let. Volební řád AS FEL - rozšířen o lhůtu k 

vypořádání námitek k výsledkům voleb. 

 

Diskuze k bodům a) až h): 

Roztočil: Schůze Legislativní komise AS FEL byla svolána narychlo, chtělo by to svolat tak, aby se 

všichni zainteresovaní mohli zúčastnit. 

Ripka: Potřebuji znát aspoň předběžný názor senátu pro grémium. 

Jiříček: Pokusme se to udělat dnes. 

Děkan Ripka: Ještě bude čas komentovat, až to vedení předloží. Materiály bylo možno průběžně 

sledovat. 

Jiříček: Některé změny vyvolají kontroverze. Např. omezení funkčních období vedoucích kateder. 

Hlinovský: Od toho je výběrové řízení, aby situaci posoudilo. 

Děkan Ripka: Má to motivovat vedoucího, aby si vychoval nástupce. 

Jiříček: Probral výhody a nevýhody obou systémů. 

Koller: Návrh výběrové komise nemusí děkan respektovat. 

Havlíček: Nechce vzít šanci dobrým kandidátům, kteří funkci dlouho vykonávali. 

Skalický: Obává se nedostatku uchazečů. 

Děkan Ripka: Řeší se druhým výběrovým řízením, v případě jeho neúspěchu již jednou došlo rozpuštění 

katedry (pracovníci přešli na jiná pracoviště). 

Reichl: Otázkou je i retroaktivita. Nelze uplatňovat zpětně. 

Orientační hlasování, zda dobu vykonávání funkce omezit: spíše ano. 

 

13:37 

Koller: Ve Volebním řádu AS FEL se chce vrátit k poměru zaměstnanci:studenti 15:10. Zaměstnanci 

jsou více svázáni s fakultou. 

Skalický: Souhlasím. 

Svatoň: Jako člen zvolený za studenty musím být zásadně proti. 

 

Vokřínek: Internacionalizace - mezi doktorandy panuje obava z podmínek, které jsou přísnější než 

zákon.  

Svatoň: Internacionalizace - navrhuje ponechat jen citaci z úřadu vlády, tedy 1 měsíc. Nedefinovaný 

termín „hlavní autor“ navrhuje nepoužívat. 

Polívka: Chtěli jsme původně půl roku, pak 3 měsíce, po oborových radách zbyl ten měsíc. 

Navara: Připravíme na komisích, zejména VaV. 

Děkan Ripka: Chce mít možnost odvolat kteréhokoli vedoucího pracovníka. Taková situace, kdy to bylo 

třeba, tu již byla. Stačilo by mu, kdyby to šlo po předchozím souhlasu AS. 



Skalický: Nesouhlasí. Velká část senátu se tak již vyjádřila opakovaně. Dále nechce mít v předpisech 

slovo „zpravidla“, nepatří tam. 

Jiříček: Má další připomínky, ale pošle elektronicky. 

 

14:02 

Ad 10 

Termín příštího zasedání 

 

Po krátké diskuzi schválen nový obecný princip: předposlední pátek v měsíci, není-li stanoveno jinak. 

Náhradu za 17. 11. budeme hledat příště. 

Další termín tímto pravidlem tak stanoven na 20. 10. 2017 od 9:00. 

 

14:05 

Ad 11 

Různé 

Děkan Ripka: Chce vědět, zda má podporu AS FEL v jednání o přerozdělení RIV bodů v rámci ČVUT 

a o dislokaci katedry řídicí techniky do budovy A na ulici Jugoslávských partyzánů. Potřebuje zástupce 

do komisí pro výběrová řízení na úklidové služby a na přestěhování katedry fyziky. (Ve druhé funkci 

Jiříček, první bude obsazena později.) 

Jiříček: Postup vedení podporuji, ale situace jednání je patová. 

Navara: Možná by bylo vhodné se snažit najít alespoň nějaká společná východiska. A tam, kde to není 

ani pro jednu stranu principiální, se pokusit vyjít vstříc. 

Orientační souhlas AS (bez hlasování). 

 

Koller: Dle Průvodce prváka šatna zavírá v 19:15, tj. před koncem výuky. Je to skutečně tak? 

Ripka: Ověřím. Nemělo by tak být. 

 

Navara: Chce znovu otevřít otázku zveřejňování fotografií na usermap. Nemá proti němu nic kromě 

toho, že tam skoro žádnou fotografii nevidí, ani jako přihlášený uživatel. Je nerovnost mezi právy a 

povinnostmi, máme poskytovat údaje, ale nic za to nedostáváme. 

 

Svatoň: Dotaz na shromažďování hodnocených údajů, které nejsou v RIV. 

Proděkan Polívka: Ukončeno. Příští rok to asi proběhne podobně. Ještě proběhne hodnocení 

bibliometrizovatelných výsledků, které si RVVI udělá sama. 

Svatoň: Pokud se to takto vyplňuje volně do Excelu, není jasné, kdo co změnil, za co má odpovědnost. 

Chtělo by to příště, pokud to bude, sběr realizovat nějak šikovněji. 

 

Termín příštího řádného zasedání byl stanoven na 20. 10. 2017, v 9:00, v místnosti č. 80. 

 

Zasedání AS FEL skončilo v 14:28. 

 

Zapsal: Navara, Svatoň  další úpravy: předsednictvo 


