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Předsednictvo: Jaroslav Roztočil (předseda), Radek Havlíček (předsedající), Mirko Navara
(tajemník)

1. Schválení programu

9:16Havlíček: Nejsme usnášeníschopní, je nás 14.

9:23— Program 26. řádného zasedání Akademického senátu ČVUT FEL.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0.

→ Schválen.

2. Schválení zápisů

9:24Bod odložen, nejsme usnášeníschopní.

3. Aktuální informace o přijímacím řízení

9:25Proděkan Jelínek: Malý relativní úbytek u některých velkých programů, velký relativní
nárůst u některých malých, absolutně asi stejný. U přijímaček je zhruba poloviční úspěšnost.
Proděkan Kočí: Je pěkné, že máme nárůst i při zpřísnění podmínek pro přijetí.
Proděkan Jelínek: Nic znepokojivého, až na to, že se nám jen asi 2/3 přijatých zapíší,
možná nepovažují FEL za první volbu.
Hlinovský, Vokřínek: Nepostihuje to ty, kteří byli přijati na více programů a zapsali se na
jeden.

9:34Senát je usnášeníschopný, přítomno 17.

Roztočil: Nemáme možnost zjistit, kam tito studenti jdou.
Navara: Nemohli bychom při přihlášení vybírat vratnou zálohu, která by se vracela těm,
kdo se zapíší nebo vyjádří, že na zápis rezignují?
Kočí: Soustřeďme se místo toho na to, abychom byli atraktivní.
Proděkan Jelínek: Studenti přijatí bez přijímaček mají výrazně vyšší průchodnost do
2. semestru.

9:43Proděkan Jakovenko: Akreditace magisterských programů na dalších 10 let úspěšně proběhly.
Chtěli jsme studenty převést na nově akreditované programy. Mezitím ministerstvo umožnilo
dostudování ve starých programech. Jen Kybernetika a robotika nově akreditována nebyla
a pokračuje postaru. Žádné zásadní změny v počtech.

9:50Dodatečně zařazeno schválení zápisů.

— Schválení zápisu z 24. řádného zasedání AS FEL
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1.

→ Schválen.
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— Schválení zápisu z 25. řádného zasedání AS FEL
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1.

→ Schválen.

4. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studij-
ních programech na FEL ČVUT v akademickém roce
2019/2020

9:54

Proděkan Jelínek: Téměř beze změn. Zmírněn limit pro přijetí na základě známek z matem-
atiky z 1,25 na 1,5, pro OI naopak zpřísněn na 1.
Vokřínek: Tlumočil stanovisko Rady programu SIT, chtějí – stejně jako OI – zpřísnit na 1.
Chtějí tím udržet žádoucí počet přijatých, který je mírně vyšší než zamýšlený.
Proděkan Jelínek: Z těchto studentů se jen polovina zapíše. Lze také nevypsat 2. kolo
přijímacích zkoušek.
Vokřínek: 2. kolo je vypisováno dřív, než jsou známy výsledky 1. kola. Uvítal by sjednocení
podmínek. Ti, kterým nepromineme přijímačky, je asi snadno udělají.
Proděkan Jelínek: Napříště budeme od uchazečů chtít, aby uvedli všechny okolnosti,
kterými splnili podmínky pro přijetí bez přijímaček. To nám umožní se orientovat v jejich
počtech a v účinnosti opatření.
Hlinovský: Rada programu KyR žádá o stejnou výjimku (zpřísnění).
Vokřínek, Hlinovský: Pozměňovací návrh:
Ve IV.B a) ”program Otevřená informatika“ nahradit ”programy Otevřená informatika,
SIT a Kybernetika a robotika“.
Ve IV.B b) ”programu Otevřená informatika“ nahradit ”programů Otevřená informatika
a SIT“.
Proděkan Jelínek: Tlumočil údiv pana děkana, který o požadavku SIT věděl, o KyR nikoli
a změnu nepodporuje.
Vokřínek: Na Grémiu děkana zaznělo 1,25; změna na 1,5 nebyla předložena.
Roztočil: Senátu nepřísluší řešit tyto detaily.
Koller: Mělo to jít přes Pedagogickou komisi AS FEL.
Hlinovský: Uvítal by sjednocení přes všechny programy, a to na přísnějších kritériích.
Diskuse o tom, nakolik je přijetí bez přijímček motivující pro dobré studenty.
Hlinovský: Pozměňovací návrh: vrátit se k 1,25 pro všechny. (Posléze stažen.)
Kočí: To naráží na nevyrovnanost mezi programy. Navrhuje odložit na příště a předjednat.
Skalický: Chtěl by vědět nejen, kolik studentů přijatých bez přijímaček prošlo do 2. semestru,
ale i jejich prospěch.
Železný: Podle aktuálního stanoviska Studijního oddělení je nutné rozhodnout dnes, v pondělí
to jde do tisku.
Proděkan Jakovenko: Lze napsat, že aktuální podmínky jsou na webu, a tam je aktuali-
zovat.
Koller: Formát materiálu by měl být na úrovni.
Navara: Napříště navrhuji místo spousty logických spojek formulaci např.:
Podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek lze splnit kterýmkoli z následujících způsobů:
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1. ...

2. Umístěním do ... místa v ...

— Pozměňovací návrh:
Ve IV.B a) ”program Otevřená informatika“ nahradit ”programy Otevřená infor-
matika, Softwarové inženýrství a technologie a Kybernetika a robotika“.
Ve IV.B b) ”programu Otevřená informatika“ nahradit ”programů Otevřená infor-
matika a Softwarové inženýrství a technologie“.
Hlasování: pro 12, proti 2, zdržel se 5.

→ Schválen.

Havlíček: Akceptuje vedení fakulty tuto změnu?
Proděkan Jakovenko: Stanovisko pana děkana nezná, bod stahuje z programu.
Havlíček: Žádá vedení, aby iniciovalo schůzky, které by měly vést k řešení pro všechny
přijetelnému. Bude přizván mluvčí Pedagogické komise AS FEL.
Proděkan Jakovenko: Prosí, aby podobně závažné připomínky byly tlumočeny předem
v předkládací lhůtě.

5. Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studij-
ních programech na FEL ČVUT v akademickém roce
2019/2020

10:45Proděkan Jakovenko: Žádné podstatné změny, jen formální kvůli novým akreditacím. Při-
jímací zkouška se promíjí do průměru 1,8 v bakalářském studiu příbuzného oboru. U přijí-
mací zkoušky 70 % postačuje, 50-70 % rozhoduje děkan podle stanoviska přijímací komise.

• Usnesení číslo 26/1:
AS schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních pro-
gramech na FEL ČVUT v akademickém roce 2019/2020.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0.

→ Usnesení bylo schváleno.

6. Směrnice děkana pro přijímací řízení ke studiu v bakalářských
studijních programech na FEL ČVUT v akademickém
roce 2019/2020

10:50Proděkan Jelínek: Změnila se pouze formulace časového termínu nároku na nahlédnutí do
přijímacího testu.
Pavelka: Neshoda mezi počty přijímaných a kapacitou programu.
Vokřínek, Hlinovský: Vysvětleno rozdílem mezi přijatými a zapsanými.
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7. Směrnice děkana pro přijímací řízení ke studiu v magi-
sterských studijních programech na FEL ČVUT v aka-
demickém roce 2019/2020

10:56Proděkan Jakovenko: Žádné podstatné změny, jen kvůli novým akreditacím.

8. Změna garanta dobíhajícího programu BMII

10:57Proděkan Jakovenko: Místo prof. Štěpánkové́ prof. Čmejla.
Čmejla: Souhlasí.

9. Zrušení doplňovacích voleb do AS ČVUT

Roztočil: Důvod pominul, neboť Dr. Olšák zůstává akademickým pracovníkem FEL a
náhradníka nepotřebujeme.

• Usnesení číslo 26/2:

AS FEL žádá AS ČVUT o zrušení doplňovacích voleb do AS ČVUT ve voleb-
ním obvodu akademických pracovníků FEL ČVUT, které AS ČVUT vyhlásil
30. 5. 2018.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0.

→ Usnesení bylo schváleno.

Navara: Prosí o odstranění starých volebních plakátů – kdo to udělá?
Havlíček: Výzva všem senátorům: sundávat.

10. Termín příštího zasedání

11:17Havlíček: 19. 10. 2018, moc brzy kvůli podmínkám přijímacího řízení?

— Termín příštího zasedání 19. 10. 2018.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1.

→ Schválen.

Proděkan Jakovenko: Pan děkan nemůže.

— Termíny dalších zasedání 23. 11. 2018 a 14. 12. 2018.
Hlasování: pro 14, proti 1, zdržel se 2.

→ Schváleny.

11. Volby děkana

11:18Havlíček, Roztočil: Poděkování J. Vokřínkovi za přípravu materiálů. Vysvětlili historii
návrhu a kontext.
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Vokřínek: Připravil podrobně 1. variantu, protože ta nejvíc spěchá; pokud neprojde, je
dost času na ostatní, snad kromě rozpuštění senátu.

11.1. Schválení harmonogramu voleb kandidáta na děkana

Hlinovský: Tento senát má problém se sejít v dostatečném počtu a na něčem se shodnout,
i na klíčových dokumentech. Zvažte, zda se máte pouštět do volby děkana.
Roztočil: Zopakoval výzvu absentérům, aby rezignovali. Máme náhradníky.

• Usnesení číslo 26/3:
AS FEL stanovil následující harmonogram voleb děkana pro funkční období
čtyř let od 1. 7. 2019:

• říjen až listopad 2018 zveřejnění inzerátů
• 4. 1. 2019 uzávěrka přihlášek
• 11. 1. 2019 veřejná diskuze kandidátů s akademickou obcí
• 18. 1. 2019 diskuze s kandidáty v AS FEL
• 25. 1. 2019 volba kandidáta na děkana
• 25. 1. 2019 případné vyhlášení druhého kola volby (v případě nezvolení

kandidáta)
• 29. 3. 2019 případné druhé kolo volby (v případě nezvolení kandidáta)

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 1.

→ Usnesení bylo schváleno.

11.2. Schválení algoritmu volby kandidáta na děkana

11:40Havlíček, Vokřínek: Použit algoritmus z minulé volby. Je žádoucí stanovit pravidla předem,
ne až těsně před volbou, jak se dříve stávalo.

• Usnesení číslo 26/4:
AS FEL schválil algoritmus volby kandidáta na děkana pro funkční období od
1. 7. 2019. Schválený algoritmus je přílohou zápisu.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0.

→ Usnesení bylo schváleno.

11.3. Vyhlášení voleb kandidáta na děkana

Havlíček, Vokřínek: Podle minulé volby.
Koller: Oprava dat.

• Usnesení číslo 26/5:
AS FEL vyhlašuje volby kandidáta na děkana pro funkční období čtyř let od
1. 7. 2019. Text vyhlášení je přílohou zápisu.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0.

→ Usnesení bylo schváleno.

Havlíček, Vokřínek: Apelují na senátory, aby přemýšleli o členech volební komise a o místech,
kde inzerovat.
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12. Volební řád AS FEL

11:53Navara: Dotaz na AS FEL, zda má vůli během svého funkčního období změnit Volební
řád AS FEL.
Faigl: Záleží na vůli senátu.

— Má se AS FEL zabývat možnými změnami Volebního řádu AS FEL?
Hlasování: pro 7, proti 3, zdržel se 8.

→ Ano.

Havlíček, Faigl: Prosíme o zasílání podnětů Legislativní komisi, a to písemně.

13. Různé

12:0313.1. Informace z Kolegia rektora

Proděkan Jakovenko:

• ČVUT má harmonogram na akademický rok 2019/20, výuka začíná 23. 9. 2019.

• Chystá se příkaz rektora o podpisových právech patentových přihlášek apod.

• Zdá se, že zákon o střetu zájmů vyžaduje od senátorů majetková přiznání.

13.2. Absence při volbách děkana

Vokřínek: Apeluje na absentéry, že na volbu děkana nás musí být dost, jestli nemohou, ať
rezignují včas.

13.3. Licence Matlab

Hlinovský: Je zpochybněna Classkit licence Matlab na studentských počítačích, fakulta by
to měla řešit. (Studenti si mohou licenci koupit za 35 EUR.)
Proděkan Kočí: Ví o tom, hledá řešení, ukazuje se, že data byla zkreslená. Větší problém
hrozí s licencí Microsoft.
Kočárník: Nové podmínky mají být uplatněny od 1. 10.!
Proděkan Kočí: Neví o tom dlouho, není zodpovědný za licence, je to záležitost ČVUT.
Hlinovský: FEL by mohla usilovat o prodloužení licence do konce roku, než to vyřeší
ČVUT.

13.4. Výběrové řízení na vedoucího katedry mikroelektroniky

Roztočil: 10. 10. se koná výběrové řízení na vedoucího katedry mikroelektroniky, hledá
zájemce o členství v komisi.

13.5. Propagace Seznamovacího kursu

Lachmanová: Na koho se lze obrátit ohledně propagace Seznamovacího kursu na Temešváru?
Proděkan Jelínek: Dr. Pilarčíková.
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13.6. Schůzka KOPR

Havlíček: KOPR se má sejít v září, odkládá se na říjen.

12:18Zapsal Mirko Navara
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