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Zápis ze 7. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 24. 1. 2020 

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

Voves. Deckerová, Fiedler, Górecki, Hollmannová, Kubiš, Makešová, Ryšavý, Váňa. 

Omluveni:  Hurák, Schaefer, Svatoň, Vítek, Zoubek. 

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

(děkan) Páta. 

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

Program zasedání: 

1. Schválení programu 7. řádného zasedání AS FEL  

2. Schválení zápisu ze 6. řádného zasedání AS FEL  

3. Projednání Časového plánu akad. roku FEL ČVUT 2020/2021 

4. Informace o Metodice sestavování rozpočtu FEL pro r. 2020 

5. Termín příštího zasedání  

6. Různé  

a) Volby do AS CVUT – Informace o výsledcích 

b) Zpráva ze zasedání KoPRu. 

 

Ad 1. 

Schválení programu 7. řádného zasedání 

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

 

Ad 2. 

Schválení zápisu z 6. řádného zasedání 

Zápis z 6. řádného zasedání byl schválen: 19/0/0 (pro/proti/zdržel se). 

Ad 3. 

Projednání Časového plánu akad. roku FEL ČVUT 2020/2021 

Jelínek: Nejsou větší změny. Imatrikulace bude slavnostnější, zahrne i přítomnost garantů a předání 

ocenění.  

Fiedler: Námět z jejich pracoviště: Přidat do časového plánu některé důležité termíny, které jsou ve 

směrnicích, například pro zápis kvalifikačních prací.  

děkan: Dobrý nápad. Možno zahrnout do fakultního kalendáře, který chceme více používat.  

Kočí: Také možno dodat do FelSightu.  

Fiedler: Je možné upravit souběh termínu odevzdání prací a konce semestru? Je toho moc najednou.  

Jelínek: Je tam řada faktorů, které termíny ovlivňují, je třeba to probrat například na PedKomu se 

studijním oddělením.  

Kybic: Otázal se na okolnosti rozhodnutí začít další školní rok už koncem září.  

Čmejla: Školy, se kterými spolupracujeme, začínají v říjnu.  

Jelínek, Jakovenko: Rozhodl rektor. Změna začátku probublá až do následujícího léta, posunutí by 

znamenalo zase jiné nevýhody, není to snadná volba.  

 

Senát necítil potřebu udělat usnesení. 

 

Ad 4.  

Informace o Metodice sestavování rozpočtu FEL pro r. 2020 

děkan: Začíná se připravovat metodika, bude práce pro EKAS.  

tajemník: Uvedl několik zvažovaných změn.  
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Koller: Navrhnul zapracovat do metodiky i směrnici pro Fond provozních prostředků.  

tajemník: Nemělo by to být součástí rozpisu.  

Kybic: Směrnice ovlivní kolik peněz katedry dostanou, tedy s rozpisem to souvisí.  

tajemník: Netýká se to rozdělování peněz, je to nástroj k motivaci určitého chování kateder.  

Kyncl: Dle zákona senát schvaluje nikoliv rozpis, ale rozdělení finančních prostředků. Měl by tedy 

schvalovat i přerozdělení. Leda že by peníze vybrané dle směrnice nebyly prostředky fakulty, pak je 

možné je vyjmout z pravomoci senátu.  

děkan: Nebráníme se nechat to schválit senátem, ale je otázka, kdy končí jeho role, např. zda by měl 

zasahovat i do přesunů mezi katedrami.  

Hrzina: Rozdíl: Pokud je to předpis, pak to kontroluje i senát, zatímco dohoda mezi děkanem a vedoucím 

katedry už je operativní řízení katedry.  

děkan: Preferuje dělat to systémově a ne ad hoc. Je třeba vyjasnit, kde končí role senátu.  

Diskuse o okolnostech projednávání dotyčné směrnice na minulém senátu.  

Kyncl: Doporučil udělat výklad, kam až senát schvaluje a kde začíná operativní řízení.  

Faigl: Chystají se změny například v oblasti pedagogické činnosti?  

děkan: Preferuje mít na to delší dobu a mířit k té další metodice.  

Faigl: Malá studentská stipendia.  

děkan: Podívám se na to.  

Diskuse o současné výši stipendia (tajemník, Váňa, Jakovenko). 

 

Ad 5 

Termín příštího zasedání  

Termín příštího zasedání je 27.3 2020 v 9:00, místnost 80 (nebude-li určeno jinak).  

Schváleno 15/0/4. 

 

Ad 5 

Různé 

a) Výsledky voleb do AS ČVUT.  

Šlo o opakované volby do studentské komory, přes nouzový režim to dopadlo dobře a fakulta má plné 

obsazení.  

děkan: Informoval o zvažovaných změnách ve volebním řádu AS ČVUT (zvýšení pravomocí volební 

komise).  

 

b) Informace ze zasedání KoPR.  

Makešová: Závěry komise: Senát necítí potřebu dál vést a moderovat fórum. Komise považuje za 

užitečné, aby existovala vnitrofakultní komunikační platforma, kterou by ale nespravoval. Proběhla 

diskuse o komunikaci (i v návaznosti na probíhající fakultní audit o interní komunikaci), o marketingové 

strategii fakulty a dalších přidružených tématech. Komise by preferovala změnu koncepce stránek 

fakulty. Ráda by věděla, jaká je marketingová/propagační strategie nového vedení.  

děkan: Zatím se pracuje na auditu. Primární cíl je propagovat fakultu jako celek.  

Kybic: Nová diskusní platforma znamená náklady, proč není možné nechat stávající?  

Janíček: Současná forma je stará, chybí podpora. Nová verze by měla být open source či něco s nízkými 

náklady.  

Hrzina: Je třeba udržovat na fakultě (zejména u nových studentů a pracovníků) povědomí o existenci 

fóra. Zmiňovat jeho existenci při běžné komunikaci s akademickou obcí.  

děkan: Souhlasí, na něčem takovém teď chceme pracovat. Cílem je funkční intranet.  

Váňa: Studentům chybí vstupní informace o procesech a termínech.  

Hrzina: Musíme více komunikovat se studenty, pak nám chybí zájemci o senát.  

Kyncl: Hlavní výstup je, že naším partnerem je děkan, tedy je třeba to řešit po této ose.  

Górecki: Nechceme nutně zůstávat u fóra, jde o to najít komunikační platformu.  

děkan: Rád by dostal od senátu jasné zadání.  

Kočí: Podporuje závěry komise.  
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Usnesení 7/1  

AS FEL podporuje vznik nové diskuzní platformy pro interní (pro veřejnost uzavřené) komunikaci AO 

FEL (nahradí současné fórum FEL), která bude spravována mimo AS FEL.  

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 1. – Usnesení bylo schváleno.  

 

Rozsáhlá diskuse o problémech se stránkami a uspořádání informací na stránkách fakulty. Vyplynula z 

ní podpora pro vznik intranetu a webových stránek pro veřejnost.  

c) děkan:  

• Z rektorátní úrovně: skartační řád, Masarykův ústav (změna vedení, hromadné odchody, otázka 

budoucnosti, FEL vidí smysl ve výchově učitelů techniky, ekonomických škol je dost).  

• V červnu bude externí hodnocení fakulty, už se na to připravujeme.  

• Připravujeme výroční zprávu, pracujeme na dlouhodobém záměru, zapojíme i senát.  

• Zvažujeme změny v hodnocení pracovníků, aby lépe vystihlo různé aktivity. ČVUT pracuje na 

Kariérním řádu, dopadne to i na nás.  

d) Čmejla: Co za informace o zkoušce má vyučující uchovávat a jak dlouho? 

děkan, Jelínek: Zrovna se na tom pracuje v souvislosti s archivačním řádem. Výsledky zkoušek se mají 

archivovat 5 let.  

e) Kyncl: Doporučil změny některých směrnic děkana týkajících se státních závěrečných zkoušek. 

Zejména jde o formální zákaz oponentů z určitých pracovišť.  

Faigl: Souvisí to s časovým rozpisem, oponent má týden na sepsání posudku.  

Jelínek, Jakovenko: Prodloužení doby pro oponenta znamená ubrání doby pro studenta na sepsání práce.  

Čmejla: Zasedání PedKom bude v pátek 14.2 2020 v 11:00. 

 

 

8. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FEL SE BUDE KONAT 27. 3. 2020 

od 9:00 v místnosti č. 80 

 

Zapsal: Habala  další úpravy: předsednictvo 

 


