
  

 

Zápis z 18. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 15. 12. 2017 

Přítomni:  Čmejla, Havlíček, Jiříček, Kočárník, Koller, Navara, Pačes, Skalický, Vítek, Vokřínek, 

Košťál, Lachmanová, Pavelka, Reichl, Rotter, Svatoň, Zoubek. 

Omluveni:  Faigl, Hlinovský, Roztočil, Železný, Čerňan, Finsterle, Hodná, Roch. 

Hosté:  Jelínek, Polívka, Ripka. 

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

Program zasedání: 

1. Schválení programu 18. řádného zasedání   

2. Schválení zápisu ze 17. řádného zasedání  

3. Schválení Statutu FEL  

4. Schválení Organizačního řádu FEL   

5. Schválení Volebního řádu AS FEL  

6. Projednání záměru udělit Trnkovu medaili prof. Ing. Přemku Neumannovi, CSc.   

7. Diskuze nad úpravou metodiky rozpisu      

a) Dělení vědeckých výkonů zaměstnanců měnících své katedry      

b) Valorizace platby za plochy na 1.000Kč/m2   

8. Různé     

a) Neotevření kombinované formy výuky programu SIT 

b) Informace z komise pro pedagogiku 

 

9:15 

Ad 1. 

Program 18. řádného zasedání byl schválen 14/0/0 (pro/proti/zdržel se).  

 

Ad 2. 

Zápis ze 17. řádného zasedání byl schválen 14/0/0. 

 

9:19 

Další body (zejména Ad 3 až Ad 5) odloženy na později, neboť nebyl přítomen dostatečný počet 

senátorů. 

 

Ad 6. 

Projednání záměru udělit Trnkovu medaili prof. Ing. Přemku Neumannovi, CSc.  

Děkan Ripka: Prof. Neumann oslaví 90 let, 70 let působí u nás na Katedře teorie obvodů. Vynikající 

pedagogická činnost, výchova doktorandů i spolupráce s průmyslem. 

Jiříček: Připomněl zásluhy pana profesora.  

Senát nebyl usnášeníschopný, proto hlasování nemá formu usnesení, pouze vyslovení souhlasu. 

Schváleno (14/0/0) 

 

Ad 7. 

Diskuze nad úpravou metodiky rozpisu      

a) Dělení vědeckých výkonů zaměstnanců měnících své katedry      

Děkan Ripka: V současnosti vše přechází na nové pracoviště. V duchu zrušeného příkazu rektora 

navrhuje dělení na poloviny původnímu i novému pracovišti. To lze uplatnit při přechodu mezi 

katedrami FEL. Přechod mezi složkami ČVUT je mimo naše kompetence. Návrh byl odsouhlasen na 

Grémiu děkana 6. 12. 2017. 

Nyní ještě nežádá o souhlas senátu, jen informuje o záměru zanést toto pravidlo do nové metodiky. 

 

Rotter: Bude se to dělit podle dní, nebo celých roků? Aby někdo nepřecházel na 14 dní publikovat 

výsledek jinde. 

Ripka: V plánované směrnici ošetříme. 



  

 

Čmejla: Bude platit i pro doktorandy? 

Děkan Ripka: Ano. 

Skalický: Nelze úplně dobře identifikovat, jak dlouho pracovník u nás pracuje. 

Děkan Ripka: Implementace může mít problém. Odstraňuje i nespravedlnost při přechodu na jinou 

součást. Starému pracovišti zůstane alespoň půlka. 

Koller: Nevyplatilo by se počkat na rektorátní předpis? 

Děkan Ripka: Předpokládáme, že pravidlo přes ČVUT bude stejné. Nahradí zrušenou směrnici rektora. 

V diskusi vyloučena možnost zohlednit délku pracovního poměru. 

Vokřínek: Jak s pracovníky, kteří odešli jinam a pak se vrátili na jiné pracoviště FEL? 

Děkan Ripka: Není si jist, jak je to implementováno, asi v takovém případě starému pracovišti nic 

nezůstane. 

Jiříček: Podporuji, pravidlo je srozumitelné. Metodika 17+ situaci hodně změní? 

Ripka: Z předsednictva RVŠ - návrh nové metodiky je napadán za rozklad metodiky hodnocení vědy. 

V roce 2018 se půjde ještě dle 2016. Budou se respektovat kvartily publikací, ale čtvrtý by se již neměl 

perzekuovat, jak bylo původně navrhováno. Prorektor Škvor navrhuje rozšířit metodiku naší fakulty na 

celé ČVUT. Řeší se i problémy vícenásobných afiliací. 

Jiříček: Asi před rokem jsme si jako senát slíbili, že se na toto bodování zaměříme. Zatím se ale nestalo. 

Mělo by. 

Ripka: Budeme za to rádi. 

Navara: Na komisi pro VaV jsme o tom mluvili. Sám proděkan Polívka doporučil čekat na to, co vyjde 

z vlády, ale čekáme dodnes. 

 

b) Valorizace platby za plochy na 1.000 Kč/m2 

Děkan Ripka: Místa se nedostává, toto má být nástroj regulace. Alternativou je administrativní opatření 

vycházející z přepočtu potřeby ploch. 

Jiříček: „Volný trh“ s místnostmi by naboural umístění pracovníků katedry blízko sebe. Je problém, že 

kanceláře se počítají jinak než laboratoře, ač stejný pracovník může mít pracoviště v obou. Metodika je 

komplikovaná a dislokační komise ignoruje jeho připomínky. 

Havlíček: Zastupuje senát v dislokační komisi a o těchto problémech nebyl informován. Metodika se 

musí řešit i v souladu s hygienickými normami. Silnoproudé katedry jsou velkými plochami těžkých 

laboratoří znevýhodněny. 

Ripka: Ministerská směrnice na toto pochází ze 70. let a od té doby se nezměnila, je tedy stále platná. 

Vokřínek: Například u nás na katedře se nedokážeme do těchto hygienických norem dostat. 

Zpochybňuje, že tato platba by motivovala k uvolnění místností, kvóty ano. 

Děkan Ripka: Některé katedry by se mohly sestěhovat blíž, ale nechtějí. Nevydal žádný dislokační 

příkaz proti vůli katedry, ale mohl by. 

Rotter: Co VN laboratoře, jak se učebna tam počítá? Nepočítá se ta plocha dvakrát? 

Havlíček: Jako člen dislokační komise zjistím. 

Skalický: Nezajímáme se o celofakultní místnosti a jejich využívání. Jejich využití je totiž malé. Je-li 

tlak na efektivní užívání ploch kateder, má být stejný tlak i na místnosti celé fakulty. 

Ripka: Beru to jako podmět. Vytvoříme pro senát zprávu. Je to i vlivem změn počtu studentů. Z 

některých učeben se ale již kancelářská pracoviště stala, např. kanceláře pracovníků pro administrování 

operačních programů. Občas i katedry komplikují rozvrhování celofakultních místností svými nároky 

na výuku. 

Koller: Navrhuji svolat schůzi Ekonomické komise. 

Skalický: Pokud se vytváří tlak na katedry, mělo by se tedy tlačit stejně tak i na celofakultní místnosti. 

Ripka: Souhlasím. 

Svatoň: Připomněl problém senátní místnosti. Místnost chceme pro sebe zachovat, ale zapůjčujeme ji 

k užívání výuce jazyků cizinců. 

 

 

 

 

 

 



  

 

10:07 

Ad 8 

Různé 

    a) Neotevření kombinované formy výuky programu SIT  
Čmejla: Je to na vlastní žádost rady programu. Všichni z pedagogické komise souhlasili, úspěšnost 

studia byla malá. 

 

    b) Informace z komise pro pedagogiku 

Čmejla: Projednán návrh změn v Časovém plánu FEL na příští akademický rok. Letní semestr se 

nemění, v zimním se v posledních dvou týdnech mění sudý na lichý a naopak. Termín zápisu předmětů 

se nemění, ale bude hlídán počet studentů s ohledem na ty, kteří nepostoupili do dalšího ročníku. Komise 

doporučila změnu v Řádu doktorského studia, ukončení studijní etapy do 3 let (jak žádá nadřazený 

předpis ČVUT), nikoli 25 měsíců, jak je to nyní na FEL. 

Koller: Chyba KOSu: mezi studenty kteří mohou přijít  na zkoušku počítá i ty, kteří již ukončili studium. 

Navara: Chyb v KOSu je mnoho. Na helpdesku takové věci leží dlouhodobě a neřeší se. 

Jelínek: Upozorním fakultního správce. 

 

10:15 

Ad 3. 

Schválení Statutu FEL 

Navara: Informoval za Legislativní komisi. Pro nedostatek konkrétních návrhů je předloženo 

nezměněné znění. 

Svatoň: Připomínka padla - zrušit omezení funkčních období vedoucích kateder. 

Vokřínek: Byly ale i signály proti této změně. Další podměty nebyly. 

Svatoň, Vokřínek: Možná je problémem prodlužování funkčních období vedoucích kateder, který ale 

byl již schváleným kompromisem s maximální možnou podporou senátu. V anonymní anketě nepřišel 

žádný podnět. 

10:20 

Havlíček: Přistupme ke schválení Statutu a Organizačního řádu. Z jednacího řádu musí být tajné. Je 

něco dalšího k diskuzi? 

Jiříček: Myslím, že to bude zbytečné, vzhledem k nízkému počtu a složení senátu. Dopadne to jako 

minule. 

Vokřínek: Bod je ve schváleném programu, musíme hlasovat. 

Ripka: Doporučuji hlasování. Existuje formule „o nekonání senátu“ - ale, i jen pokus o hlasování beru 

jako konání. 

Komise: Rotter, Vítek, Vokřínek – schválena: (13/3/0). 

Havlíček: Statut a Organizační řád najednou. 

 

Návrh usnesení: 

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

Výsledek hlasování: pro 10, proti 4, zdržel se 2. - usnesení nebylo schváleno 

 

Havlíček: Apeluji na lepší komunikaci s legislativní komisí. 

Vokřínek: Zkusíme udělat anonymní Google dotazník. 

Svatoň: Osobně hlasuji proti, kvůli vedoucím. Ale jen proto, že chci podpořit tu „menšinu“ senátu, které 

to vadí. Nechám se demokraticky přehlasovat. Nemělo by ale dojít k zákopové válce. Je vedení ochotno 

předložit i tyto změny, usnese-li se na nich komise? 

Ripka: Ano, ale musíme to projednat v dalších radách. 

 

10:32 

Ad 5. 

Schválení Volebního řádu AS FEL 

Havlíček: Nejsou připomínky k diskuzi, přistupme k hlasování. Hlasování je tajné a se stejnou volební 

komisí jako předchozí. 

 



  

 

Návrh usnesení: 

AS FEL schvaluje Volební řád AS FEL. 

Výsledek hlasování: pro 13, proti 2, zdržel se 1. - usnesení nebylo schváleno 

 

10:42 

Navara, Svatoň: Nízká účast senátoru na zasedáních je již problém. Měla by být veřejně přístupná 

tabulka omluv a účasti senátorů. Pokusíme se něco takového připravit. 

 

Termín příštího zasedání: pátek 19. 1. 2018, 9:00. 

 

Zasedání AS FEL skončilo v 10:48. 

 

Zapsal: Navara, Svatoň  další úpravy: předsednictvo 


