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Havlíček, Martin Hlinovský, Ondřej Jiříček, Petr Kočárník, Jan Koller, Jaroslav Roztočil,
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Tomáš Reichl.
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Předsednictvo: Jaroslav Roztočil (předseda), Radek Havlíček (předsedající), Mirko Navara
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1. Schválení programu 27. řádného zasedání AS FEL

9:09— Program 27. řádného zasedání Akademického senátu ČVUT FEL.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0.

→ Schválen.

2. Schválení zápisu z 26. řádného zasedání AS FEL

9:24Havlíček: Poslední zápis bohužel nebyl poslán e-mailem, neprošel ani malým kolečkem
v předsednictvu.1

1Doslova: ”Tento zápis jste sice nedostali, e-mailem jste ho nedostali, určitě ne, protože já jsem ho

1
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— Schválení zápisu z 26. řádného zasedání AS FEL
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 2.

→ Schválen.

3. Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských
studijních programech na FEL ČVUT v akad. roce 2019/2020

Havlíček: Minule jsme neschválili, byly návrhy na změny pro přijetí na základě průměru
bez přijímaček u KyR.
Proděkan Jelínek: Návrh z minula jsme akceptovali.
Proděkan Jakovenko: KyR a OI si daly průměr 1,0.
Roztočil: Vyzval jsem k připomínkám, žádné nebyly, není důvod dnes opět dlouho disku-
tovat.

• Usnesení číslo 27/1:
AS schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních pro-
gramech na FEL ČVUT v akad. roce 2019/2020.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0.

→ Usnesení bylo schváleno.

4. Projednání akreditace bakalářského studijního programu
Otevřené elektronické systémy

Proděkan Jakovenko: Změny oproti předchozí akreditaci jsou minimální. Disktuovalo se
o efektivnosti výuky, ale došlo se k tomu, že je to účelné. Zatím se bavíme jen o bakaláři,
magistr má problém s efektivitou.
Vokřínek: Kolik bylo absolventů?
Proděkan Jakovenko: Asi pět, nebo šest.
Hlinovský: Je to neefektivní.
Proděkan Jakovenko: Učitelé tam rádi učí, studenti jsou dobří. Spousta předmětů je z celo-
fakultní nabídky. I jiné programy začínaly s menším počtem.
Hlinovský: Je to pro fakultu neefektivní. Magisterský program si stejně budou muset zvolit
jiný.
Svatoň: Byli jiní, kteří říkali, že by učili i jen pět nejlepších studentů.
Hlinovský: Bylo by dobré řešit, zda má tento program smysl.
Roztočil: Není to fatální.
Vokřínek: Chápu, že i pro pět dobrých studentů to může stát za to.
Sýkora: Prezentoval. Přibližujeme se k teoretické úrovni MatFyzu, jeho hutnosti a rigo-
róznosti. Cílem je tuto teorii dostat zejména do bakalářského studia. Vysoká průchodnost,
velmi dobré výsledky studentů. Jen velice drobné úpravy bakaláře – vůči sdílení předmětů
s více programy, celková harmonizace návazností a osnov, více prostoru na bakalářskou
práci.
Vokřínek: Kolik bylo letos absolventů?
Sýkora: Předminulý rok byli první absolventi. Bylo pět bakalářů.

rozhodně neobdržel, dokonce pan tajmeník zrušil i vnitřní kolečko v rámci předsednictva, jediný, kdo ho
obdržel e-mailem, je tamhle pan Koller, který ten zápis vystavuje na web, takže všichni ostatní jste měli
zápis k dispozici na Alfrescu. Bohužel jsme nedostali ani tu informaci, že tam je, ale dal se tam samozřejmě
po určité době nalézt.“ Zápis byl rozeslán senátu a vedení fakulty 27. 9. 2018 ve 13:50 (poznámka M.
Navary).
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Hlinovský, Vokřínek: Bylo zapsáno deset studentů a sedm jich skončilo.
Sýkora: To bylo v prvním běhu.
Hlinovský: Průchodnost: ze 17 jich úspěšně skončilo 5.
Sýkora: Bylo to dno populační křivky.
Svatoň: Je pro to celospolečenská objednávka.
Proděkan Kočí: Vedení se shodlo, že pro fakultu to stojí za to a vychovávat takové lidi se
vyplatí.
Jiříček: Pokud s tím zúčastněné katedry souhlasí, jde to na jejich vrub a není důvod jim
v tom bránit.
Sýkora: Dotváříme portfolium fakulty.
Vokřínek: Prezentace i program se mi líbí, ale data jsou zavádějící. Pro jakého magistra
to chystáte?
Sýkora: Reakreditace magistra se začne obratem připravovat. Letos máme 17 přihlášených.
Počet studentů odpovídá procentu výběrových studentů.
Hlinovský: Mě zajímá, kolik studentů projde dál do magistra.
Sýkora: Když mi skončí tři lidé a ti tři se stanou doktorandy, stojí to za to.
Proděkan Jakovenko: Máme mírný nárůst studentů, program je úspěšný a kvalitní. Časová
konstanta je jen dlouhá, chceme mu dát šanci.
Proděkan Kočí: V oboru slaboproudu je studentů nedostatek, potřebujeme jej. Vedení i
katedry podporují.
Petrášek: Na Přírodovědecké fakultě UK je taková praxe oborů pro pár studentů normální.
Faigl: Jsou-li předměty sdíleny, proč to není jen samostatná specializace?
Sýkora: Předměty jsou často společné, jen naši studenti dostávají mnohem více práce a
mají náročnější podmínky. Navíc máme předměty, které se jinde vůbec neobjeví, nejde to
jako specializace.
Vokřínek: Mám obavu o osud magistra – abychom jej nemuseli zrušit a studenti z bakaláře
neměli kam jít.
Sýkora: Bakalář je koncipován tak, aby student mohl jít na jakýkoliv náš program.
Vokřínek: A ví to student?
Sýkora: Ano, je mu to prezentováno jako jedna z hlavních vlastností progamu.
Proděkan Jakovenko: Že to o magistru říká zrovna člověk z rady programu, který nemá
sám návazného magistra. Koncepčně to nelze srovnávat s jinými. Když program vznikal,
měl vedlejší program KME mnohem méně matematik a podobně, nyní ostatní programy
sledují tento náš trend.
Sýkora: On i na jednotlivých specilizacích EK může být podobný počet lidí.
Roztočil: Předložené se mi líbí. Úžasně promyšlené. Argument s počtem lidí neberu. Souh-
lasím i se společenskou objednávkou. Argumentovat malými čísly je podpásovka.
Hlinovský: Umožní magistr nastoupit lidem mimo bakaláře OES?
Sýkora: Máme velice náročné přijímací zkoušky, studenti nám často neprošli přijímacím
řízením.
Hlinovský: Studenti ale zatím asi neprojevili zájem na magistra přejít. Anglická mutace
zatím ale nenaběhla? Jak ty velké sdílené překlopíte do AJ?
Sýkora: Anglická větev je od začátku. Pokud se v předmětu objeví nečesky mluvící, přek-
lápíme do angličtiny. Ty se pak vyplatí učit i samostatně.
Jiříček: I tu fyziku učíme v anglické verzi.
Roztočil: Žádost o akreditaci je v ČJ.
Proděkan Jakovenko: V angličtine máme zejména EETS. Do akreditace tabulky půjdou
v češtině. Není to problém.
Svatoň: Že zrovna teď někomu vadí angličtina.
Petrášek: I na PF UK se to prezentuje takto a nikomu to nevadí.
Vokřínek: Je to jen formálnost. Schvalujeme i akreditaci v AJ? Prosím opravit drobné
technické chyby v žádosti o akreditaci.
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Proděkan Jakovenko: Nebudeme předkládat v AJ.

• Usnesení číslo 27/2:
AS FEL souhlasně projednal návrh akreditace bakalářského studijního pro-
gramu Otevřené elektronické systémy.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 1.

→ Usnesení bylo schváleno.

Proděkan Jakovenko: Děkujeme za přínosnou diskuzi.

5. 1. změny Jednacího řádu AS FEL ČVUT v Praze

10:18Havlíček: Předložen v podobě od června. Hlasování musí být tajné. Potřebujeme 3/5.
Svatoň: V senátu ani možná není vůle něco měnit, možná nikdo to nepovažuje za natolik
důležité oproti tomu vzniku samostatného dokumentu JŘ z původního JVŘ. Proto ani
nikdo nechce diskutovat a dávat připomínky.
Faigl: V odstavci důvodová zpráva ty důvody jsou.

— Volební komise: Horynová, Koller, Lachmannová
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 3.

→ Schválena.

— 1. změny Jednacího řádu AS FEL ČVUT v Praze
Hlasování: pro 8, proti 5, zdržel se 6.

→ Nebyly přijaty.

6. Volba děkana – diskuze

10:33Havlíček: Je nutné ze zákona avizovat v alespoň jednom celonárodním periodiku.
Roztočil: Rád bych inzeráty urychlil. Můžeme se domluvit přes konferenci. S PR fakulty
jsme již v této věci v kontaktu.
Roztočil: Přípravný výbor, neformální uskupení, nechť se přihlásí předsednictvu do úterý.
Vokřínek: Inzerovat v zahraničních periodikách? Může vůbec děkan vydávat směrnice jinak
než v češtině?
Roztočil: Řešil bych to rychle. Znalost českého jazyka bych asi vyžadoval.
Zoubek: Ano, problém by byl v zastupování fakulty vůči českým orgánům.
Lachmanová: Neměli bychom rozhodnout dnes?
Havlíček: Domluvíme se v e-mail konferenci.

7. Různé

11:00Proděkan Jakovenko: Informace z Kolegia rektora. HR award – bude za celé ČVUT.
Výběrové řízení na ředitele CIIRC a SÚZ. Výsledky auditů na fakultě budou brzy známy.
Vokřínek: Místo ředitele CIIRC bude inzerováno v AJ?
Drábek: Výběrové řízení v AJ na CIIRC, ano.
Svatoň: Čeho se týká audit, dělení peněz z výuky?
Proděkan Jakovenko: Ano.
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Proděkan Kočí: Softwarové licence, zatím zachováváme současný status quo. Nejhorší
scénáře násobného zdražení licencí se nenaplnily. Nárůst o cca 90 %. Hlídání přidělování
licencí dnes neřešíme.
Roztočil: I 90 % je dost. Pro firmy je to, že jejich software používáme, velmi dobrá
reklama. Vyhodncení atestací z letošního roku, jak dopadlo? AO má mnoho otázek. Mohl
by proděkan pro VaV příště referovat?
Havlíček: Ke schůzce komise KOPR hledáme vhodné termíny.
Příští zasedání: 23. 11. 2018

11:20Zapsal Svatoň, upravil Navara


	Schválení programu 27. řádného zasedání AS FEL
	Schválení zápisu z 26. řádného zasedání AS FEL
	Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL ČVUT v akad. roce 2019/2020
	Projednání akreditace bakalářského studijního programu Otevřené elektronické systémy
	1. změny Jednacího řádu AS FEL ČVUT v Praze
	Volba děkana – diskuze
	Různé

