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Zápis z 6. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 6. 12. 2019 

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

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

Omluveni:  Hurák, Deckerová, Hollmannová, Makešová (Lachmanová). 

Hosté:  (proděkan) Jakovenko, (proděkan) Jelínek, (proděkan) Kočí, (tajemník fakulty) Mráz, 

(děkan) Páta. 

Předsedající:   Habala, předseda: Jiříček, tajemník: Svatoň.  

Program zasedání: 

1. Schválení programu 6. řádného zasedání AS FEL  

2. Schválení zápisu z 5. řádného zasedání AS FEL  

3. Projednání Směrnice děkana ke stabilizaci výše fondu provozních prostředků  

4. Termín příštího zasedání  

5. Různé  

a) Volby do AS ČVUT  

b) Informace z kolegia rektora (děkan) 

c) Doplnění komisí AS FEL 

d) Informace o ocenění doc. Habaly 

e) Budoucnost Diskuzního Fóra FEL 

9:05 

ZAČÁTEK ZASEDÁNÍ 

9:06 

Ad 1. 

Schválení programu 6. řádného zasedání 

Výsledek hlasování: 19/0/0 (pro/proti/držel se) – Program zasedání byl schválen. 

 

9:07 

Ad 2. 

Schválení zápisu z 5. řádného zasedání 

Zápis z 5. řádného zasedání byl schválen: 19/0/1 (pro/proti/zdržel se). 

9:08 

Ad 3. 

Projednání Směrnice děkana ke stabilizaci výše fondu provozních prostředků 

Páta: Směrnici jsem prezentoval již minule. Do metodiky ani rozpočtu nezasahuje. Dopady mohu 

prezentovat na případu jedné katedry. 

Koller: EKAS se shodl na potřebě mechanismu regulace fondů, na konkrétní podobě směrnice však 

nikoli, rozporuplná byla i hlasování o různých variantách co s vybranou částkou. Pro schválení 

směrnice bylo 8/4/3 (pro/proti/zdržel se), s tím, že doporučujeme zapracovat i do rozpisu a schvalovat. 

Hrzina: Směrnice si myslím je zbytečná. Děkan může řídit vedoucí kateder přímo. 

Kyncl: Velké navyšování bylo poučením z minula, kde docházelo k velkým výkyvům. V současnosti 

se toto už stávat snad nebude. 

 

9:21 

Usnesení 6/1  

AS FEL doporučuje vyhlášení Směrnice děkana ke stabilizaci výše fondu provozních prostředků. 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 7, zdržel se 5. – Usnesení bylo schváleno 
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9:23 

Usnesení 6/2  

AS FEL doporučuje děkanovi přihlédnout k závěrům jednání Ekonomické komise AS FEL, týkající se 

Směrnice děkana ke stabilizaci výše fondu provozních prostředků. 

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 2. – Usnesení bylo schváleno 

Mráz: Ze zápisu EKAS nevidím jasné závěry, kterými bychom se měli řídit. Jediný jasný závěr je, že 

AS FEL chce takto vybrané prostředky převést do zvláštního fondu fakulty. 

 

9:26 

Ad 4.  

Termín příštího zasedání 

Hlasování: Termín 24. 1. 2020 : 19/0/0 (pro/proti/zdržel se) – Termín příštího zasedání schválen. 

 

9:30 

Ad 5 

Různé 

a) Volby do AS ČVUT  

Ryšavý: Přihlásili se 3 studenti a 3 zaměstnanci. Volby budou ve středu a čtvrtek 11. a 12. 12. 2019. 

Váňa: Je třeba domluvit propagaci. 

Hrzina: Doporučuji komunikaci s PR fakulty. Ať využijí Facebook a další kanály. 

Habala: Na PR jsou hodní. Ještě mě nikdy nesbili, i když jsem tam poměrně často. 

Schaefer: Čas na podání kandidátek by měl být delší. Vyhlášení by mělo být i v AJ. 

Hrzina: Jednací jazyk je ČJ, nelze jinak. 

Schaefer: Ano, ale měli by být informování a třeba i s tím, že jednací jazyk je ČJ. Navrhuji vytvoření 

směrnice, aby všechny hromadné e-maily musely mít i AJ variantu. 

Páta: Souhlasím. 

Kyncl: Webové stránky pro to mají i AJ variantu. Ale nikdo to moc nechtěl. 

Váňa: Pořád se vyžaduje odevzdání na zastaralém médiu, CD, či DVD. 

Habala: Připomínky je vhodné sepsat pro další volby a volební komisi. 

Fiedler: Neměla by zapadnout připomínka, nechť je alespoň 5 pracovních dní mezi vyhlášením a 

termínem odevzdání. 

Jiříček: Termíny byly napjaté kvůli harmonogramu, mrzí mě to. 

 

b) Informace z kolegia rektora (děkan) 

Páta: Na budoucí podobě Kariérního řádu ČVUT zatím není mezifakultní shoda. Projednávání se 

očekává v březnu. Naše současná směrnice je v současné době ve shodě. Připravuje se stěhování 

Rektorátu do Betlémského paláce, v horizontu jednoho roku. Příští rok se bude opravovat fasáda objektu 

E na KN. Fakulta strojní bude rekonstruovat části halových laboratoří, ale moc se nás to nedotkne. 

Plánují se modernizace poslucháren v DEJ i KN, detaily zatím nejsou známy. Další informace k tomu 

budou veřejně dostupné na Alfrescu. U institucionální akreditace předpokládáme jednání asi v březnu. 

Chystá se zřízení celouniverzitní dětské skupiny. Návrh byl, vybudovat ji v místě naší hlídárny dětí s 

tím, že by se musela zabrat část sousední posluchárny a dámských toalet. S tím fakulta nesouhlasí, 

protože prostory jsou dle nás nevyhovující. Fakulta podporuje vznik dětské skupiny, ale jinde a možností 

AJ - o tom se zatím neuvažovalo. 

Mráz: Prodejna skript ČVUT má na skladu velké množství titulů a chce od fakult jejich zpětný odkup, 

respektive náklady na jejich skladování atd. Za naši fakultu jsou to asi 2 mil. Kč. Shodou okolností 

MŠMT poslalo na ČVUT mimořádné prostředky, na FEL připadá asi 2,5 mil. Kč, asi navrhneme tyto 

prostředky využít právě na tyto účely. Dále děkujeme za úspěšné zvládnutí inventury. 

Páta: Připomínám evakuaci v minulém týdnu. Poučením z toho chystám jednoznačné pokyny pro lepší 

organizaci případných dalších těchto události.  

Kyncl: Požární poplachové směrnice fakulta má. Stačí je důsledně uplatňovat a na centrální úrovni. 



 !!! NÁVRH V.1.0 !!!  

3 
 

Páta: Vyhodnocujeme DoD a zpětnou vazbu od studentů 1. ročníku. 

Schaefer: Je hezké, že peníze na skripta se našly, ale jak se to bude řešit systémově? 

Mráz: Ano. Opatření budou asi vydávání skript jinde a v elektronické podobě. 

Jelínek: V současné době vydáváme asi jedna skripta ročně. 

Jiříček: Katedra fyziky jich má ve skladu prodejny asi 500 kusů, v minulosti se jich ale prodalo asi deset 

tisíc kusů. Je to důsledek změn osnov, není to vždy chyba kateder. 

Kybic: Souhlasím s přechodem k jinému vydavateli. 

Janíček: Lze odkoupit práva k nim? Třeba bychom to rádi vydali sami. 

Jelínek: Také není vyřešen problém honorářů. 

 

c) Doplnění komisí AS FEL 

Janíček: Rád bych do komisí KOPR, PedKom a EKAS. 

Schaefer: Byl již vytvořen avizovaný seznam oceněných Trnkovou medailí? Budou i letos stipendia pro 

čerstvé rodiče? 

Páta: Tento rok neplánuji stipendia, ale podporu plánuji jinou formou. Třeba zřízením koutku. 

 

d) Informace o ocenění doc. Habaly 

Svatoň: Pan docent Habala byl za excelentní pedagogický výkon oceněn MŠMT. 

Habala: Byl oceněn i jeden z našich studentů, ing. Kumpošt. Letos to bylo poprvé a je to z MŠMT dobré 

znamení, že si chce vážit kvalitní výuky na VŠ. Kolega Hurák byl ve výběrové komisi. Též Má spoustu 

velkých zásluh. Děkuji. 

Senát: Gratulujeme. 

 

e) Budoucnost Diskuzního Fóra FEL 

Svatoň: Určitě to bude na KOPRu, ale je možnost to zde projednat i na širším fóru. 

Schaefer: Diskuze se vede pro jaké účely, zda jen na komunikaci na ven, nebo i vnitřní komunikaci, či 

jen jako PR? 

Kočí: Je to naše iniciativa, zdržela se změnou senátu. 

Jiříček: Současné fórum je zralé na vypnutí. 

Janíček: Náběh nového fóra může trvat velmi dlouho. Nedělejme nic převratně nového a držme se toho 

co je, třeba jen na nové technologii. 

Váňa: Vhodné by bylo tam třeba převést širší diskuzní e-mailovou skupinu „senát“. Šlo by to? 

Habala: Ta snaha kdysi byla. Ale e-mail je operativnější. Navíc ta skutečně velká témata došla. Lidé se 

o těch menších věcech již netouží hádat, i to je dobrá zpráva. Jiné kanály na komunikaci na venek PR 

oddělení dobře využívá. 

Hrzina: Udělat webový front-end k diskuzní e-mailové konferenci „senát“ by bylo hezké. 

Kočí: Diskutujme požadavky senátu na komisi, oddělme to od technologie. 

Zoubek: Diskutujme, co a proč chceme. 

Janíček: Stačilo by pročistit obsah, současný je k ostudě. Na technologii to nezáleží. 

Kybic: Nechal bych správu na fakultě. 

Kočí: Moderovat diskuzi si netroufneme. 

Górecki: Pojďme vypnout fórum! 

Habala: Diskuzi odsuňme do komise KOPR. 

 

 

 

Zasedání AS FEL skončilo v 10:42. 

 

7. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FEL SE BUDE KONAT 24. 12. 2020 

od 9:00 v místnosti č. 80 

 

Zapsal: Svatoň  další úpravy: předsednictvo 

 


