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Zápis z 9. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 12. 6. 2020 

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

Roztočil, Štěpán, Voves. Deckerová, Górecki, Hollmannová, Kubiš, Makešová, 

Ryšavý, Schaefer, Svatoň, Zoubek. 

Omluveni:  Vítek, Fiedler, Váňa. 

Hosté:  Hamhalter, Jakovenko (proděkan), Mráz (tajemník fakulty), Páta (děkan), Žára. 

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

Program zasedání: 

1. Schválení programu 9. řádného zasedání AS FEL 

2. Schválení zápisu z 8. řádného zasedání AS FEL 

3. Záměr předložit žádost o akreditaci BSP Softwarové inženýrství a technologie 

4. Záměr předložit žádost o akreditaci DSP Matematické inženýrství 

5. Složení Disciplinární komise FEL ČVUT pro funkční období 12. 6. 2020 – 11. 6. 2022 

6. Výroční zpráva 2019 

7. Rozpis finančních prostředků FEL ČVUT na rok 2020 

8. Termín příštího zasedání 

9. Různé  

 

Začátek: 9:04 

 

9:05 

Ad 1. 

Schválení programu 9. řádného zasedání 

Výsledek hlasování: 20/0/0 (pro/proti/držel se) – Program zasedání byl schválen. 

9:06 

Ad 2. 

Schválení zápisu z 8. řádného zasedání 

Zápis z 8. řádného zasedání: 20/0/0 (pro/proti/zdržel se) – Zápis byl schválen. 

9:07 

Ad 3. 

Záměr předložit žádost o akreditaci BSP Softwarové inženýrství a technologie 

Žára: Prezentoval. Jedná se o reakreditaci. Program je pouze bakalářský. Běží již šestým rokem. 

Navazujeme na dobré, program zásadně neměníme. Přidáváme čtyři specializace. Snažíme se 

využít stávající předměty fakulty. 

Hrzina: Nebudou malé skupinky ve specializacích? Jak budete studentům pomáhat volit 

předměty, specializace? U témat bakalářských prací budete půjčovat studenty i na jiné katedry? 

Žára: Neumíme aktuálně odhadnout zájem o jednotlivé specializace. S volbou studentům 

pomáháme pravidelnými setkáváními. Nebudeme bránit studentům volit si témata z jiných 

kateder. 

Voves: Garanti předmětů by měli být docenti. 

Žára: Výuka bude zajištěna i dalšími osobnostmi, profesory, docenty. Před akreditační komisí 

neočekáváme problémy. 

Janíček: Název specializace „Internet věcí“ je u nás i v magistru. Není to matoucí? Návrh 

„vestavných systémů“, nemělo by být „vestavěných systémů“? 
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Žára: Mělo by je to naopak vést dále do magistra. Název specializace ověříme. 

Voves: Neměly by mít i předměty typu „elektronické součástky“, kvůli větší volitelnosti 

v rámci fakulty při volbě magistra? 

Žára: Jsme hodně vázaní na computer science. 

Faigl: Cílová velikost programu? 

Páta: Věříme, že se stane dominantním počítačovým programem. Má potenciál být větší, růst. 

Schaefer: Jaká část studentů jde do praxe? Jaká je zpětná vazba? 

Žára: Asi pětatřicet procent studentů odejde a nevíme, kam jdou. Ostatní pokračují u nás či na 

FIT. Ve zpětné vazbě od absolventů máme zatím rezervy. 

Hurák: Specializace odpovídají dřívějším oborům, které dle platné legislativy neexistuji, 

nebudou s tím problémy?? Bylo nutné je zavést, jsou jasně vymezené? Chválím výuku v AJ. 

Páta: Současná legislativa specializace připouští. 

Žára: Z našich diskuzí na radě vzešla vhodnost zavedení specializací. Jsou jasně vymezené. Je 

to i marketingově vhodné. 

Górecki: Nemyslím, že specializace studentům pomáhají. Specializací je na fakultě už příliš. 

Žára: Volíme zcela jinou strategii než konkurenční FIT, který má jen jeden program. Se 

specializací máme dobré zkušenosti. Lákáme studenty, kteří vědí, co chtějí. 

Páta: Souhlasím, že programů a specializací je mnoho a je těžké si v nich vybrat. Přednostně 

ale studenty lákáme na značku „FEL“. Chválím tvůrce programu, že u volby předmětů 

překračují rozdělení fakulty na KN a DEJ. 

Kyncl: Specializace jsou dle  našich zkušeností na EEM výhodné. 

Koller: U vestavných systémů, není vhodnější jazyk třeba C než Java? 

Žára: Stavíme na objektovém orientování obou jazyků. Na C je dost prostoru. Jde o získání 

obecných programátorských návyků. 

Makešová: Jak bude program v rámci fakulty nabízen, aby studenti nebyli zmateni? Jaká je 

cílová skupina a „message“ pro maturanty? 

Žára: Navazujeme na předchozí dobré zkušenosti se SIT. Oproti OI cílíme jak na absolventy 

gymnázií, tak i průmyslovek. 

Páta: Absolvent SITu by měl být „praktický programátor do praxe“, který ale i může pokračovat 

v magisterském studiu. Dbám na to, abychom programy jasně vymezovali. Pracujeme na 

zlepšování čitelnosti programu. Souhlasím, že jsme aktuálně trochu nečitelní. 

Páta: Program prošel grémiem i VR FEL. 

 

9:58 

Usnesení 9/1 

AS FEL podporuje předložení žádosti o akreditaci BSP SIT. 
Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0. – Usnesení bylo přijato 

 

10:00 

Ad 4.  

Záměr předložit žádost o akreditaci DSP Matematické inženýrství 

Páta: Program schválila jak VR, tak grémiu děkana. 

Hamhalter: Prezentoval. Navazujeme na předchozí programy, i jmenovací a habilitační řízení 

v oboru Matematiky na naší katedře. 

 

10:10 

Usnesení 9/2  

AS FEL podporuje předložení žádosti o akreditaci DSP Matematické inženýrství. 

Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0. – Usnesení bylo přijato  
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Ad 5 

Složení Disciplinární komise FEL ČVUT pro funkční období 12. 6. 2020 – 11. 6. 2022 

Jiříček: Navrženi byli studenti: Rimbala (Kat. Energetika), Špetlík (Kat. Kybernetiky), 

Horynová (bývala členka AS FEL, Kat. Elektrotechnologie), Horák (Kat. Ekonomie). 

Pedagogové: Hazdra, Holub, Navara, Sobotíková. 

10:15 – Během přestávky pro přípravu hlasování předjednán bod Ad 8 – Termín příštího 

zasedání 

Usnesení 9/3  

AS FEL schvaluje složení Disciplinární komise FEL ČVUT pro funkční období 12. 6. 2020 – 

11. 6. 2022. 

 

Složení:  

(Studenti)  

Ing. Rimbala (Kat. Energetiky)  20/0/2 

Ing. Špetlík (Kat. Kybernetiky)  20/2/0 

Ing. Horynová (Kat. Elektrotechnologie)  18/2/2 

Ing. Horák (Kat. Ekonomie)   15/3/4 

(Pedagogové)  

Dr. Hazdra     14/3/5 

Prof. Holub     18/0/4 

Prof. Navara     18/3/1 

Doc. Sobotíková    20/0/2 

 

Výsledek hlasování: Všichni navržení byli schváleni.  

 

10:35 

Ad 6 

Výroční zpráva 2019 

Páta: Zpráva byla předložena. 

Janíček: Prosím opravit jeden drobný překlep na str. 29. Počet započitatelných hodin bude 

zveřejněn?  

Koller: Počet započitatelných hodin je ve zprávě o hospodaření. 

Schaefer: Dlouhodobý záměr je do roku 2020. Připravuje se nový? Klesá počet doktorandů. 

Páta: Připravujeme nový dlouhodobý záměr. Pokles doktorandů řešíme, včetně podmínek jejich 

studia. 

Koller: V textu je trochu moc samochvály. 

Páta: Jsme nejlepší. Snažíme se o zdravé sebevědomí, zvážíme pro příště. 

 

Usnesení 9/4 

AS FEL schvaluje Výroční zprávu 2019. 

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 2. – Usnesení bylo přijato  

 

10:39 

Ad 7 

Rozpis finančních prostředků FEL ČVUT na rok 2020 

Mráz: Prezentoval. Obecně došlo k nárůstu prostředků. Příští rok, vzhledem k situaci, takový 

nárůst neočekáváme. Velký nárůst byl u osobních nákladů (mzdy), oddělení PR (kvůli oslavám 

výročí fakulty) i SVTI. 
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Kybic: Podporuje FEL nákup Frágnerovy galerie pro ČVUT? 

Mráz: Zatím nevíme, k čemu bude sloužit. Hospoda by to byla dobrá. 

Páta: Je to příležitost. Chceme ale znát náklady a udržitelnost. Neradi bychom provoz dotovali. 

Koller: Komise EKAS podpořila schválení Rozpisu. 

 

11:08 

Usnesení 9/5 

AS FEL schvaluje Rozpis finančních prostředků FEL ČVUT na rok 2020. 

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

 

10:15 – bod předjednán v rámci bodu Ad 5. 

Ad 8 

Termín příštího zasedání 

Termín příštího zasedání je 25. 9. 2020 v 9:00, místnost 80. 

Schváleno 19/0/1. 

 

11:10 

Ad 9 

Různé 

Páta: Děkuji všem za zvládnutí výjimečného stavu. Vracíme se již k normálnímu provozu. 

Proděkan Starý se stal prorektorem. Proděkan Jakovenko převzal jeho práci. Proděkan Kočí 

odchází z funkce proděkana na pozici vedení CZM. Vyjasňujeme funkci, práci a kompetence 

oddělení PR. Vypsali jsme výběrové řízení na vedoucího, protože současný vedoucí byl 

vedením pověřen. Připravujeme inovaci kritérií hodnocení pracovníků na příští rok. V rámci 

karierního řádu inovujeme hodnocení pracovníků ve směru hodnocení celého spektra možných 

činností, ne jen vědecké činnosti. Na ČVUT se připravuje implementace rozdělování podle 

metodiky 17+.  Snažíme se, aby hodnocení zahrnovalo jen oponovatelné položky. Mezinárodní 

hodnotící komise u nás bude po prázdninách. 

 

a) Zpráva o jednání Legislativní komise AS FEL o Kariérním řádu ČVUT 

Faigl: Schvaluje AS ČVUT příští týden. Sešla se k němu Legislativní komise AS FEL. 

Doporučila jen drobné změny, a po jejich zapracování doporučila schválení. Chystá naše vedení 

změny naší vlastní směrnice? 

Kyncl: Nižší předpis nesmí být přísnější než vyšší. 

Páta: Budeme se muset zabývat prováděcím předpisem. Diskutujeme. Hodnotit musíme podle 

toho, co má v popisu práce. Nelze trestat, že někdo nemá vědecké výsledky, když byl léta 

vytěžován na organizaci státních zkoušek a na vědu tak neměl čas. Každá role má svůj 

nezastupitelný význam, o všechny musíme pečovat. Musíme dopracovat formu hodnocení a 

atestací. Musí být čitelná a férová. Habilitovat a získat profesoru může kdokoli, v jakékoli větvi 

kariérního řádu. Kdokoli, kdo splní kvantifikovaná kritéria. Nepodporujeme prohlubující se 

diferenciaci mezi vědeckou a pedagogickou činností, potřebujeme všechny. Potřebujeme 

profesory a docenty, kvůli garanci předmětů. Avšak, garant je musí i skutečně učit.  

Jiříček: Vznikne tedy fakultní prováděcí předpis? 

Kybic: Velký kariérní řád je volně definován a dává nám velký prostor. 

Makešová: Jak dát dohromady, že se budou habilitovat lidé z jiné větve kariérního řádu? 

Páta: Je nutné být v souladu s oběma kritérii. 

Jiříček: I vědci mohou mít problém s těmi pedagogickými kritérii. Otázka, jestli je to 

symetrické. 
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Páta: Každý máme slabší a silnější stránky, ale musíme mít na vysokých pozicích vyvážené 

osobnosti. 

Kyncl: Institucionální akreditace má v sebehodnocení oblastí vzdělávání garantů mezery. 

Někteří se označují specialisty v oborech, kde nejsou habilitováni. Asi nemohou být specialisty 

na 100% ve více oborech? 

Jakovenko: Ano, vykazování je trochu chaotické. Posoudit by to měli vedoucí kateder. Je to 

zásadní kvůli naší institucionální akreditaci. 

Jiříček: Z mého oboru, například, není v tabulce oblastí vzdělávání za naši fakultu vůbec nic. 

Jakovenko: Podobně jsou na tom naši matematici, jazyky i ekonomika. 

Janíček: Mohu vykázat odbornost v něčem, v čem nemám přímo vzdělání? Jaká je strategie jak 

naše odbornosti rozepsat? 

Jakovenko: Doloženými výsledky ve vědě či pedagogice. Zpětnou vazbu, názor ČVUT, 

Akreditační komise na strategii vykazování odborností zatím neznáme.  

 

Zasedání skončilo v 11:50 

 

10. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FEL SE BUDE KONAT 25. 9. 2020 

od 9:00 v místnosti č. 80, nebude-li určeno jinak.  

 

Zapsal: Svatoň  další úpravy: předsednictvo 
 


