
  

Zápis z 3. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 7. 6. 2019 

Přítomni:  Čmejla, Faigl, Habala, Hrzina, Hurák, Jiříček, Koller, Kybic, Kyncl, Roztočil, Štěpán, 

Vítek, Voves. Fiedler, Górecki, Hollmannová, Kubiš, Ryšavý, Schaefer, Svatoň, Váňa, 

Zoubek. 

Omluveni:  Janíček, Jiříček, Deckerová, Lachmanová. 

Hosté:  Efmertová, Jakovenko (proděkan), Mráz (tajemník fakulty), Ripka (děkan). 

Předsedající:   Habala, předseda: Jiříček (zastoupen předsedajícím), tajemník: Svatoň.  

Program zasedání: 

1. Schválení programu 3. řádného zasedání AS FEL  

2. Schválení zápisu z 2. řádného zasedání AS FEL  

3. Informace o výsledku doplňovacích voleb do AS FEL  

4. Projednání záměru předložit žádost o akreditaci MSP Inteligentní budovy  

5. Projednání záměru předložit žádost o akreditaci DSP Historie věd a techniky  

6. Informace o mimořádném termínu přijímacího řízení do magisterských studijních 

programů (mimo OES, KYR a IB) pro studium v akad. roce 2019/2020  

7. Termín příštího zasedání  

8. Různé 

 

9:03 

ZAČÁTEK ZASEDÁNÍ 

 

9:04 

Ad 1. 

Schválení programu 3. řádného zasedání 

Program 3. řádného zasedání AS FEL byl schválen: 21/0/0 (pro/proti/zdržel se).  

 

9:05 

Ad 2. 

Schválení zápisu 2. řádného zasedání 

Zápis z 2. řádného zasedání byl schválen: 17/0/4. 

 

9:06 

Ad 3. 

Informace o výsledku doplňovacích voleb do AS FEL  

Usnesení 3/1  

AS FEL bere na vědomí výsledek doplňovacích voleb do AS FEL. 

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 1 – Usnesení bylo přijato. 

 

9:08 

Ad 4. 

Projednání záměru předložit žádost o akreditaci MSP Inteligentní budovy  

Ripka: Jde o akreditaci stávajícího mezifakultního programu. Společný projekt stavební, strojní a nás. 

Program se otevírá na všech fakultách současně, my studentů máme tradičně nejvíce. Běžně okolo 40 

studentů (letos méně). Problém placení za výuku se nikdy nevyřešil, ale nikdo jej nerozporuje. 

Roztočil: Vyjádření usnesení "souhlasně projednal" se mi nelíbí. 

Kyncl: Dle zákona se senát "vyjadřuje". 

Ripka: Navrhuji "senát souhlasí". 



  

Usnesení 3/2  

AS FEL souhlasí se záměrem předložit žádost o akreditaci magisterského studijního programu 

Inteligentní budovy. 

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 1 – Usnesení bylo přijato. 

 

9:16 

Ad 5.  

Projednání záměru předložit žádost o akreditaci DSP Historie věd a techniky  

Ripka: Doktorka Efmertová program vybudovala, akreditace byla doteď na Masarykově ústavu. Jelikož 

to byl jejich jediný doktorský studijní program, Masarykův ústav měl s administrováním problémy. 

Jelikož akreditace na ústavu odporuje zákonu, je nyní na Rektorátu. Přesun stávajícího už není možný, 

a proto nyní akreditujeme u nás. Program bude i v angličtině, je o něj zájem. Program bude paní doktorka 

prezentovat. 

Efmertová: Prezentovala program. Program má své absolventy doktorského studia, i spolupráci se 

zahraničím včetně double-degree programu s pařížskou Sorbonnou. Struktura oborové rady je široká s 

mezinárodní účastí. Studenti vyjíždění na alespoň měsíční stáže. Absolventi mají svoje uplatnění. Jazyk 

bude anglický.  

Hrzina: Akreditační dokumentace je v jakém stavu? Jsou tam drobné chyby. Program je zajímavý. 

Efmertová: Ještě není zcela hotová, budeme doplňovat. Děkuji za připomínky. 

 

9:34 

Usnesení 3/3  

AS FEL souhlasí se záměrem předložit žádost o akreditaci doktorského studijního programu Historie 

věd a techniky. 

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 3 – Usnesení bylo přijato. 

 

9:35 

Ad 6.  

Informace o mimořádném termínu přijímacího řízení do magisterských studijních programů 

(mimo OES, KYR a IB) pro studium v akad. roce 2019/2020 

Jakovenko: Přihlášky by byly do konce srpna, na začátku září přijímací řízení. 

Váňa: OI má už teď dostatek studentů. Rada programu OI s navýšením souhlasí? 

Jakovenko: Ano. V magisterském už není takový přetlak. 

Kyncl: Není potřeba přijímat usnesení. 

 

9:39 

Ad 7.  

Termín příštího zasedání  

Habala: Návrh 11. 10. 2019. 

Čmejla: Navrhuji třetí pátky v měsíci. 

Habala: Největší podporu má návrh 4. 10. 2019. - Návrh přijat. 

 

9:44 

Ad 8. 

Různé 

Ripka: Informace z grémia rektora. Stále ještě není podepsána kolektivní smlouva. Hlavní spor je s 

tarifními mzdami. Je tlak na zvýšení základu. Některé fakulty navýšení rozporují. Od 1. 7. by se měly 

tarify zvýšit o 20%, ale termín je ohrožen schvalováním na zasedání AS ČVUT a Ministerstvem. Asi se 

to nestihne a bude tak platit nejspíše až od října. 

Rozvojové projekty - za nás podává Institut intermedií.  

Je návrh na změnu systému voleb do studentské komory AS ČVUT, zavedení klouzavého mandátu a 

každoročních pravidelných voleb studentských senátorů. Očekávají vyjádření studentských komor 

fakultních senátů (budou osloveny). V rámci doktorských akreditací se počítá i s transformací 



  

Masarykova ústavu na fakultu. Podpora na ČVUT je, za naši fakultu ale nepodporuji. Navíc některé 

fakulty, včetně naší, perspektivně přemýšlejí o akreditaci vlastního učitelství odborných předmětů. 

ČVUT připravuje vlastní kariérní řád, počítající s fakultními řády. Bude více definovat pojmy napříč 

ČVUT, jako odborný asistent a nově definovat postdoka.  V rámci QS rankingu se ČVUT vrátilo do 

první 500. Akreditace doktorských programů - šest z nich už je schválených, dva čekají - Informatika a 

Ekonomika. Informatiku schvalovací rada národního Akreditačního úřadu trochu i záměrně zdržuje a 

doporučila akreditaci neudělit, jedná se o obstrukce. Očekáváme, že nakonec projde, studenty ale pořád 

máme kam přijímat. 

Ripka: Děkuji senátu za spolupráci, přeji dobrou spolupráci s novým děkanem, vedením. Vedení začne 

pracovat se stávajícími proděkany.  

 

Kyncl: Webové stránky v angličtině i KOS nefungují dobře.  

Ripka: Ano, kontaktujte webmastera. 

Jakovenko: KOS v AJ nemáme v naší administraci. VIC nestíhá. 

 

Svatoň: Proděkan pro VaV zatím chybí. 

Ripka: Od 1. 7. prozatím agenda přejde na nového děkana. 

 

Hollmannová: Anketa na úpravu prostranství na KN je v jakém stavu? 

Ripka: Běží, vznikají modely a tak anketu zatím neukončujeme. 

 

 

Schaefer: Elektronické hlasování a výměna fóra? V jakém je to vše stavu? Řešil to proděkan Kočí. 

Ripka: Proděkanu Kočímu připomenu. 

Habala: Budeme řešit po prázdninách. 

 

Voves: Jak se nový senátoři mají hlásit do komisí? 

Habala: Udělejme ihned. 

Voves: Komise pro rozvoj, EKAS. 

Kubiš: Komise pro rozvoj, EKAS a VaV. 

Hrzina: PedKom a EKAS. 

Górecki: KOPR a Komise pro rozvoj. 

Vítek: EKAS, KOPR. 

Fiedler: KOPR, Komise pro rozvoj. 

Ryšavý: VaV. 

 

Kybic: Navrhuji zavázat proděkana Kočího, ať hlasovací zařízení pořídí, cena je asi 50 tisíc.  Nechť se 

urychlí i vznik nového fóra. 

Habala: Iniciativě se meze nekladou. Doporučuji otevřít vlákno v diskuzi. 

Mráz: Doporučeno bylo zapůjčení a vyzkoušení. Na vedení s proděkanem Kočím se dohodneme na 

používání v dalších sborech fakulty, množství a zakoupení. 

Kybic: Hlasovací zařízení používané v AS ČVUT by asi vyžadovalo drobné změny ve způsobu 

hlasování, například přímo neumožňuje hlasovat najednou o několika osobách. 

 

Habala: Za senát děkujeme děkanovi za spolupráci. 

 

Zasedání AS FEL skončilo v 10:35. 

 

4. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FEL SE BUDE KONAT 4. 10. 2019 

od 9:00 v místnosti č. 80 

 

 

Zapsal: Svatoň  další úpravy: předsednictvo 


