
  

Zápis ze 17. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 24. 11. 2017 

Přítomni:  Čmejla, Faigl, Havlíček, Kočárník, Koller, Navara, Pačes, Roztočil, Skalický, Vítek, 

Vokřínek, Železný, Čerňan, Lachmanová, Pavelka, Reichl, Rotter, Svatoň, Zoubek. 

Omluveni:  Hlinovský, Jiříček, Finsterle, Hodná, Košťál, Roch. 

Hosté:  Fuka, Jakovenko, Jelínek, Kočí, Olšák, Polívka. 

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

Program zasedání: 

1. Schválení programu 17. řádného zasedání  

2. Schválení zápisu z 16. řádného zasedání  

3. Schválení Statutu FEL  

4. Schválení Organizačního řádu FEL  

5. Schválení Jednacího řádu VR FEL  

6. Schválení Volebního řádu AS FEL  

7. Schválení Jednacího řádu AS FEL  

8. Schválení zástupce do Rady vysokých škol  

9. Schválení zástupců do komisí pro výběrová řízení na vedoucí vybraných kateder  

10. Projednání návrhu Trnkovy medaile pro prof. Josefa Tlustého  

11. Projednání Záměru akreditace magisterského studijního programu Otevřená informatika  

12. Různé  

a) Diskuze nad Řádem doktorského studia FEL  

b) Diskuze nad Směrnicí děkana pro obhajoby disertačních prací  

c) Diskuze nad Směrnicí děkana pro ohodnocení publ. činnosti kredity  

d) Diskuze nad Směrnicí děkana pro státní doktorské zkoušky  

e) Diskuze nad Směrnicí děkana pro provádění odborné rozpravy  

 

9:22 

Ad 1. 

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

Na návrh proděkana Jelínka stažen bod Schválení Časového plánu akademického roku 2018/2019 FEL 

ČVUT. Bod bude předjednán v Pedagogické komisi AS FEL. 

 

Ad 2. 

Zápis z 16. řádného zasedání byl schválen 17/0/0. 

 

9:26 

Ad 3. 

Schválení Statutu FEL 

Faigl: Informoval o závěrech projednání dokumentů v Legislativní komisi. Komise se několikrát sešla. 

Koller: Námitka, že zveřejňování zápisů je popsáno (různě) ve Statutu a v Jednacím řádu AS FEL. 

Faigl: Rozdělení do dvou míst je záměrné. 

Navara: Doporučuji dnes hlasovat. Nejsem spokojen, ale žít se s tím dá. 

Ad 4. 

Schválení Organizačního řádu FEL 

Havlíček: Spojíme body 3 a 4. - Statut a Organizační řád. 

Volební komise: Lachmanová, Faigl, Vítek - schválena: (15/0/3) – Bude použita na všechna následující 

tajná hlasování při tomto zasedání 

 

9:47 

Návrh usnesení 

AS FEL schvaluje Statut FEL a jeho přílohu, Organizační řád FEL. 

V tajné volbě: (13/1/3), (pro/proti/zdržel se) - Usnesení nebylo přijato. 



  

 

Havlíček: Předpokládáme brzké zasedání Legislativní komise. 

9:49 

Součet hlasovacích lístků v předchozím hlasování není rovný počtu senátorů. Hlasování se bude 

opakovat. 

 

9:54 

Návrh usnesení 

AS FEL schvaluje Statut FEL a jeho přílohu, Organizační řád FEL. 

V tajné volbě: (13/2/3), (pro/proti/zdržel se) - Usnesení nebylo přijato 

 

Faigl: Mohli bychom se sejít před 13. 12. - zasedáním velkého AS ČVUT. Prosím o připomínky, komise 

se sejde. 

Navara: Není třeba svolávat mimořádné zasedání. 

Pavlíček: Nechápu, proč nebylo schváleno, když se nikdo teď nevyjadřuje. 

Havlíček: Důvody asi byly řečeny na Legislativní komisi. 

Svatoň: Může jít přeci o nesouhlas s dílčími body, zejména třeba s omezením jmenování vedoucích 

kateder. 

Havlíček: Orientační hlasování o mimořádném zasedání: (10/7/1).  

Havlíček: Velký senát musí mít předloženo do 5. 12., předložíme v ten den aktuální variantu, a pokud 

nebude 8. 12. na mimořádném zasedání schválena, stáhneme jej. Ale je to moc uspěchané. 

Faigl: Prosím o připomínky do pondělí 27.11. 

Navara: Považuji to za neproveditelné a moc uspěchané. Perspektiva, že by to na mimořádném zasedání 

dopadlo jinak než dnes moc není. 

Rozhodnutí o případném mimořádném zasedání odloženo, až projednání dalších čtyř bodů ukáže, co vše 

by bylo potřeba. 

Proděkan Jakovenko: Vyjádřil ochotu vedení fakulty předložit včas další návrhy, pokud dostanou radu, 

co změnit. 

 

10:17 

Ad 5.  

Schválení Jednacího řádu VR FEL 

Faigl: Nebyly připomínky, krom překlepů. 

Olšák: Nemusí být tajně. 

Kočárník: Žádám hlasování nadpoloviční většinou. 

 

10:21 

Usnesení 17/1  

AS FEL schvaluje Jednací řád VR FEL. 

Výsledek hlasování: pro 15, proti 1, zdržel se 0. (1 - neplatný) 

 

Ad 6.  

Schválení Volebního řádu AS FEL 

Faigl: Nutné se v plénu vyjádřit k vůli ke změně poměru členů studentů a zaměstnanců a též k vůli 

změnit způsob volení. Návrh například byl: studenti voleni jen studenty a zaměstnanci jen zaměstnanci. 

Navara: Tyto požadavky se stále opakují. Orientační hlasování, zda vůle ke změnám je. 

Svatoň: Jsem zásadně proti změnám. Jedním orientačním hlasováním na předminulém zasedání jsme již 

jednou řekli ne, nechci se tím znovu zabývat. 

Pavlíček: Přijde mi to naopak rozumné. 

Skalický: Jsem pro volení podle komor. 

Orientační hlasování - Má se AS FEL zájem tím zabývat? 

Svatoň: chci ale nadpoloviční většinou.  

Hlasování (Pro změnu volebního řádu): (9/7/2), (pro/proti/zdržel se) - Senát se tímto nebude zabývat. 

 



  

10:43 

Návrh usnesení 

AS FEL schvaluje Volební řád AS FEL. 

V tajné volbě: (13/4/1), (pro/proti/zdržel se) - Usnesení nebylo přijato. 

 

Faigl: V úterý 5. 12. v 16h se bude konat zasedání Legislativní komise. 

 

10:44 

Ad 7.  

Schválení Jednacího řádu AS FEL  

Faigl: Umožnění distančního hlasování. Senát může klíčová rozhodnutí (vyžadující hlasy 3/5 všech 

členů senátu) dělat jen tehdy, když je usnášeníschopný (tj. přítomny aspoň 2/3 členů). 

Olšák: Je známo stanovisko děkana? Není vhodné v případě schválení zatím předkládat do schválení 

Volebního řádu. 

Navara: Děkan vyjádřil souhlas. 

Kočárník: Nehrozí, že schválením si omezíme některé změny ve volebním řádu? 

Navara: Nemyslím si. 

Koller: Vypadla zmínka o materiálním zajišťování činnosti AS FEL ze strany fakulty. 

Olšák: Je to ve volebním řádu. 

Skalický: Rozpor je v tajném hlasování a současně žádosti o zdokumentování hlasování. 

Koller: Ale je tam, že to neplatí právě pro tajné hlasování. 

 

10:58 

Usnesení 17/2  

AS FEL schvaluje Jednací řád AS FEL. 

Výsledek hlasování (v tajné volbě): pro 15, proti 1, zdržel se 0. (1 - neplatný) 

 

Olšák: Co předkládá AS FEL na další zasedání AS ČVUT? 

Navara: Jen Jednací řád VR FEL. Volební a Jednací řád AS FEL podáme, až oba budou u nás schválené. 

 

11:02 

Ad 8. 

Schválení zástupce do Rady vysokých škol 

Navara: Navrženi jsou Ripka a Pěchouček. Hlasovat budeme tajně. Navržen bude ten s největším 

kladným saldem. 

Tajné hlasování: 

Ripka: (9/3/5) 1 neplatný 

Pěchouček: (12/4/1) 1 neplatný 

Kandidátem se stává Pěchouček. 

 

11:19 

Usnesení 17/3  

AS FEL navrhuje prof. Pěchoučka jako zástupce akademické obce FEL v Radě vysokých škol.   

 

Ad 9. 

Schválení zástupců do komisí pro výběrová řízení na vedoucí vybraných kateder  

Navara: Návrhy byly shromážděny ve spěchu. Oddělme dvě otázky:  

1. Zda AS FEL potvrdí návrhy z tohoto postupu vzešlé? 

2. Jak postupovat příště? 

Olšák: Zástupcem senátu má být „akademický pracovník“ (Řád výběrového řízení ČVUT). 

 

 

 

11:33  



  

NÁVRH: 

Katedry: 

matematiky - Navara 

ekonomiky, manažerství a humanitních věd - Vokřínek 

elektromagnetického pole – Vítek 

teorie obvodů - Roztočil 

telekomunikační techniky - Skalický 

mikroelektroniky - Koller 

řídicí techniky - Navara 

radioelektroniky – Jiříček 

Hlasování: 

AS FEL bere na vědomí zástupce do komisí pro výběrová řízení na místa vedoucích kateder. 

Hlasování: (17/0/1) – Schváleno. 

 

Navara: Jak příště postupovat při žádosti vedení na nominaci členů komisí?  

Olšák: Předseda AS FEL má tu pravomoc a je na něm, nakolik se s AS FEL poradí. 

 

11:39 

Ad 10.  

Projednání návrhu Trnkovy medaile pro prof. Josefa Tlustého  

Proděkan Jakovenko: Prof. Tlustého asi není nutné AS FEL více představovat. Žádáme o projednání.  

 

11:44 

Usnesení 17/4  

AS FEL souhlasně projednal záměr udělit Trnkovu medaili prof. Ing. Josefu Tlustému, CSc. 

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

 

11:45 

Ad 11.  

Projednání Záměru akreditace magisterského studijního programu Otevřená informatika 

Proděkan Jakovenko: Mnoho se nezměnilo, jde jen o novou akreditaci. Žádáme o souhlas. 

Vokřínek: Oborové předměty jsou povinně volitelné. Obory mizí, vznikají doporučené průchody. 

 

11:50 

Usnesení 17/5 

AS FEL souhlasně projednal záměr akreditace magisterského studijního programu Otevřená 

informatika. 

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

 

11:53 

Ad 12. 

Různé  

a) Diskuze nad Řádem doktorského studia FEL  

Proděkan Polívka: Některé změny byly vynuceny z důvodu změny legislativy, drobné změny přidalo 

vedení. Komise nad nimi jednají. 

Havlíček: Jsou pro nás nějaké závazné termíny? 

Proděkan Polívka: Nespěchá. 

Havlíček: Nechť se sejdou komise. 

Olšák: Termín je do 1. března. 

Faigl: Můžeme udělat některá orientační hlasování, zejména o čl. 10 - internacionalizace - je preferován 

podle nařízení vlády, nebo chceme naše zpřísnění? 

Pavelka, Vokřínek, Svatoň: Dle hlasování ve vnitřní konferenci senátu vychází preference „dle nařízení 

vlády“. Hlasovalo v ní 17 lidí. 

 



  

Havlíček: Orientační hlasování:  

- Internacionalizace přesně dle textu nařízení Vlády: Hlasování: (16/0/0) 

- Zpřísnění: Hlasování: (1/12/4)  

 

12:09 

Návrh usnesení 

AS FEL podporuje variantu internacionalizace dle nařízení vlády č. 274/2016 Sb. bez zpřísňujících 

podmínek. 

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1. - Usnesení nebylo přijato. 

 

12:10 

Vokřínek: Připomíná též zásah do pravidel pro odevzdání disertační práce. Přibyla možnost nahradit 

impaktovanou publikaci tzv. „A“ konferencí. Přibylo též zpřísnění kvartily. 

Svatoň: Zásadně proti. Buď budou pravidla, tj. požadavek impaktované publikace, stejná pro všechny, 

nebo pro nikoho. Ústupky v konferencích jen pro určité obory se mi nelíbí. Beru v potaz i to, že seznam 

CORE je komunitně uznávaný. Seznam prestižních konferencí už kdysi v minulosti byl, neosvědčil se. 

Navíc krátkým srovnáním s ostatními fakultami v ČR vychází, že si více dokáží cenit všech publikací 

(recenzovaných), neomezují vědu jen na ty impaktované. Kdyby to takto bylo i u nás, tento dvojí metr 

by se ani nastavovat nemusel. 

Havlíček: Diskuze půjde do komisí. 

 

12:24 

b) Diskuze nad Směrnicí děkana pro obhajoby disertačních prací  

Proděkan Polívka: Úprava dává větší pravomoc oborové radě se vyjádřit k náležitostem a případně 

zamítnout předložení. Přibyla též distanční možnost hlasování člena komise. 

 

12:37 

c) Diskuze nad Směrnicí děkana pro ohodnocení publikační činnosti kredity 

Vokřínek: Přehodnotit ohodnocení činnosti. Zejména nedělit podle IF, ale kvartilů. 

Proděkan Polívka: Budeme čekat, až nová metodika hodnocení VaV projde na vládě. 

 

d) Diskuze nad Směrnicí děkana pro státní doktorské zkoušky  

Polívka: Zpřísnění na členy komise v čl. 3. Nedostalo se do řádu, proto dáváme sem. 

Železný: Na koho se vztahuje podmínka výsledků za pět let? Kdo ji bude prakticky hodnotit? 

Polívka: Dělá osobně pan děkan. 

Svatoň: Nelíbí se mi, když to, co se nedostalo do řádu, se vkládá do směrnice, čímž se obchází senát. 

Havlíček: Došlo ke změně počtu členů komise. 

Polívka: Vyžádáno Studijním a zkušebním řádem ČVUT. 

 

12:44 

e) Diskuze nad Směrnicí děkana pro provádění odborné rozpravy  

Polívka: Věcná změna žádná, je drobná upřesnění. 

 

Termín příštího zasedání: Bude vybrán hlasováním ve vnitřní e-mailové konferenci senátu. 

 

Zasedání AS FEL skončilo v 12:55. 

 

Zapsal: Navara, Svatoň  další úpravy: předsednictvo 


