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23. 3. 2007 — 1. řádné zasedání
—

30. 3. 2007 — 2. řádné zasedání
Usnesení č. 2/1: AS FEL se již nebude zabývat Výroční zprávou za rok 2005.

13. 4. 2007 — 3. řádné zasedání
Usnesení č. 3/1: Akademický senát vysílá studenty Bujačka, Černocha a Půlpitla na semináře ACSA
v Brně.

4. 5. 2007 — 1. mimořádné zasedání
—

18. 5. 2007 — 4. řádné zasedání
Usnesení č. 4/1: AS FEL: Při volbě děkana se bude řídit předloženým algoritmem.

Usnesení č. 4/2: AS FEL schvaluje předložený návrh rozdělení finančních prostředků pro FEL na rok
2007.

Usnesení č. 4/3: AS FEL doporučuje, aby sestavování příštího rozpočtu začalo již dříve než na jaře for-
mulováním dlouhodobých priorit. Doporučuje, aby příští rozpočet identifikoval celkové provozní náklady
a jak se na nich podílí zdroje peněz z výuky a z výzkumu.

Usnesení č. 4/4: AS FEL schvaluje doc. Ing. Karla Malinského, CSc. za člena disciplinární komise.

Usnesení č. 4/5: AS FEL bude do konce letního semestru 2006/2007 poskytovat tlumočení mezi češ-
tinou a angličtinou.

25. 5. 2007 — 5. řádné zasedání
Usnesení č. 5/1: AS FEL navrhuje podle par. 27 odst. 3, písm. g zákona o vysokých školách doc. Ing. Bo-
rise Šimáka, CSc. na funkci děkana FEL ČVUT na čtyřleté funkční období.

Usnesení č. 5/2: AS FEL oceňuje přístup všech kandidátů a myšlenky, které přinesli ve své volební
kampani, a věří, že budou využity v další práci senátu a vedení. Zároveň děkuje kandidátům za velmi
korektní přístup a jednání.

Usnesení č. 5/3: AS FEL schvaluje předloženou metodiku Kometa na rok 2007 s koeficientem

KA =
1 + (5 − Z) · UA/2

1 + (5 − Zprum) · UA/2
,

kde Z je známka předmětu, Zprum je průměrná známka celé fakulty.

Usnesení č. 5/4: AS FEL žádá, aby na webu FEL bylo vyjasněno, které složky KOSu jsou podporovány
a kdo je za ně zodpovědný.

Usnesení č. 5/5: AS FEL schvaluje členy akademické obce dle následujícího seznamu jako členy Pra-
covní skupiny FEL pro Diskuzní fórum.
• Dobiáš Radek, dobiasr@fel.cvut.cz
• Frolec Jakub, frolej1@fel.cvut.cz
• Hlaváč Josef, joe@hw.cz
• Kubátová Hana, kubatova@fel.cvut.cz
• Mlýnek Pavel, p.mlynek@sh.cvut.cz
• Němcová Naděžda, nemcova@fel.cvut.cz
• Novotný Martin, novotnym@fel.cvut.cz

1



Usnesení AS FEL za funkční období 2007–2010

• Olšák Petr, olsak@fel.cvut.cz
• Ripka Pavel, ripka@fel.cvut.cz

Usnesení č. 5/6: S FEL žádá AS ČVUT, aby ověřil informaci, že ČVUT nebylo zahrnuto mezi hod-
nocené univerzity Top 500 z důvodu zanedbání na straně vedení ČVUT. V případě, že tomu tak je, aby
vyzval vedení k vyvození důsledků.

15. 6. 2007 — 6. řádné zasedání
Usnesení č. 6/1: AS FEL podporuje jmenování navržených proděkanů prof. Marie Demlové, doc. Ivana
Jelínka, doc. Pavla Mindla, prof. Oldřicha Starého, prof. Zbyňka Škvora.

Usnesení č. 6/2: AS FEL schvaluje doplnění vědecké rady fakulty o tyto členy:
• prof. Vladimíra Kučeru,
• prof. Miloše Klímu,
• doc. Jiřího Matase,
• prof. Jiřího Pavelku,
• prof. Zbyňka Škvora.

Usnesení č. 6/3: AS FEL schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2006.

Usnesení č. 6/4: AS FEL schvaluje uvolnění finanční rezervy investic ve výši 2 mil. Kč na rekonstrukci
části laboratoří katedry řídicí techniky a katedry kybernetiky (laboratoř 132, 26, 22).

Usnesení č. 6/5: AS FEL schvaluje na návrh tajemníka fakulty uvolnění částky 3 mil. Kč z rezervy
NIV na vybavení půdní vestavby KN a současně přesun původně plánovaných 3 mil. Kč INV do rezervy
INV.

12. 10. 2007 — 7. řádné zasedání
Usnesení č. 7/1: AS FEL považuje za vysoce nešťastnou situaci, kdy na poslední chvíli dochází k vy-
hlášení rektorského volna u dlouhodobě plánovaných akcí. Toto významné narušení výuky je o to nešťast-
nější, že k němu došlo kvůli akcím, které nesouvisí s výukou. Tyto situace mohly být řešeny omluvením
studentů z výuky, nikoli plošným vyhlášením rektorského volna. AS FEL žádá vedení fakulty, aby sta-
novisko AS FEL prezentovalo na příslušných fórech.

16. 11. 2007 — 8. řádné zasedání
Usnesení č. 8/1: AS FEL deleguje do RVŠ svého zástupce, prof. Ing. Pavla Ripku, CSc.

Usnesení č. 8/2: AS FEL schvaluje výroční zprávu ČVUT FEL za rok 2006.

7. 12. 2007 — 9. řádné zasedání
—

11. 1. 2008 — 10. řádné zasedání
Usnesení č. 10/1: AS FEL podporuje vznik nového studijního programu Inteligentní budovy.

Usnesení č. 10/2: AS FEL žádá vedení fakulty, aby provedlo přiměřená opatření k hospodaření s ener-
giemi a informovalo o nich dříve, než se bude projednávat příští rozpočet.

Usnesení č. 10/3: AS FEL schvaluje navržený Statut ČVUT FEL i Organizační řád ČVUT FEL.

Usnesení č. 10/4: AS FEL schvaluje navržený seznam členů Disciplinární komise FEL.

Usnesení č. 10/5: AS FEL žádá vedení, aby napříště anketa byla otevírána nejpozději ve 2. týdnu
zkouškového období, ukončena ve 3. týdnu následujícího semestru a vyhodnocena bez zbytečného pro-
dlení. Konkrétní termíny (včetně vyhodnocení) by měly být součástí vyhlášení ankety.

Usnesení č. 10/6: AS schvaluje Kritéria pro hodnocení VVČ pro rok 2008.

Usnesení č. 10/7: Při jednání o konkrétním přiřazování finančních prostředků podle Kritérií pro hod-
nocení VVČ může být uplatněna limitace podílu prostředků podle jednotlivých kategorií, pokud by došlo
k neúměrnému vlivu některé z kategorií. Současně AS doporučuje, aby byly zváženy možnosti podpory
vědecké práce se studenty bakalářské a magisterské etapy studia.

Usnesení č. 10/8: AS FEL pověřuje zástupce FEL v AS ČVUT, aby tlumočili zde vyjádřené připomínky
k informačním systémům spravovaným ČVUT.
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15. 2. 2008 — 11. řádné zasedání
Usnesení č. 11/1: AS žádá vedení FEL, aby s ohledem na upravený harmonogram výuky podniklo
potřebné kroky pro spuštění ankety za letní semestr 2007/8 na FEL nejpozději ve 12. týdnu výuky
v letním semestru 07/08 v režimu „po ukončení předmětuÿ.

7. 3. 2008 — 12. řádné zasedání
Usnesení č. 12/1: AS FEL schvaluje navržený Předpis pro provádění studijních programů.

4. 4. 2008 — 13. řádné zasedání
Usnesení č. 13/1: Akademický senát FEL schvaluje následující členy Vědecké rady FEL ČVUT pro
funkční období od 7. 4. 2008 do 30. 6. 2011:
• doc. Ing. Boris Šimák, CSc.,
• prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.,
• prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.,
• prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.,
• prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr. h. c.,
• prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.,
• doc. Ing. Pavel Mach, CSc.,
• prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.,
• doc. Dr. Ing. Jiří Matas,
• prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc.,
• prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.,
• prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.,
• prof. Ing. Pavel Slavík, CSc.,
• prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.,
• prof. Ing. Ivan Uhlíř, CSc.,
• prof. Ing. František Vejražka, CSc.,
• prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc.,
• prof. Dr. Ing. Vladimír Blažek,
• prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.,
• Ing. Libor Juha, CSc.,
• doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.,
• prof. Ing. Jan Nouza, CSc.,
• prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.,
• prof. Ing. Václav Syrový, CSc.,
• Ing. Jan Šedivý, CSc.,
• doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.,
• Ing. Jiří Winkler, CSc.,
• prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.

25. 4. 2008 — 14. řádné zasedání
Usnesení č. 14/1: Akademický senát FEL schvaluje navrženou metodiku pro rozdělování finančních
prostředků na rok 2008.

Usnesení č. 14/2: Akademický senát FEL schvaluje rozdělení finančních prostředků ČVUT FEL na
rok 2008.

Usnesení č. 14/3: Akademický senát FEL schvaluje navržený Organizační řád ČVUT FEL.

Usnesení č. 14/4: Akademický senát FEL projednal směrnice děkana pro bakalářské a magisterské
státní závěrečné zkoušky.

23. 5. 2008 — 15. řádné zasedání
Usnesení č. 15/1: AS FEL Schvaluje následující členy vědecké rady FEL pro funkční období 23. 5.
2008–30. 6. 2011:
• doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.,
• prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.,
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• prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.

Usnesení č. 15/2: AS FEL je překvapen, že vláda, která v programovém prohlášení slibuje podporovat
vzdělání a výzkum, snižuje reálné prostředky pro vysoké školy, což díky inflaci povede k významnému
snížení dotace na studenta.

AS FEL je připraven v koordinaci s ostatními fakultami veřejných VŠ podniknout razantní kroky,
které povedou přinejmenším k zachování normativu z roku 2007 s respektováním inflace.

Usnesení č. 15/3: AS FEL žádá vedení, aby pověřilo vedoucí kateder zajištěním informovanosti stu-
dentů v prvním výukovém týdnu ZS 2008 o výsledcích ankety z předchozího roku v rámci výuky přísluš-
ných předmětů.

20. 6. 2008 — 16. řádné zasedání
Usnesení č. 16/1: AS FEL projednal návrh programu Otevřená informatika a doporučuje jeho schválení
VR FEL.

Usnesení č. 16/2: AS FEL projednal návrh programu Kybernetika a robotika a doporučuje jeho
schválení VR FEL.

Usnesení č. 16/3: AS FEL doporučuje vedení fakulty věnovat pozornost rozvoji mezioborových stu-
dijních programů, v nichž má fakulta dlouhodobou tradici (např. Biomedicínské inženýrství, Letecké
informační systémy a další).

Usnesení č. 16/4: AS FEL projednal návrh programu Komunikace, multimedia, elektronika a doporu-
čuje jeho schválení VR FEL.

Usnesení č. 16/5: AS FEL doporučuje vedení FEL věnovat větší pozornost provázanosti jednotlivých
programů (základní předměty, bakalářské a diplomové práce).

Usnesení č. 16/6: AS FEL souhlasí s návrhem děkana na zřízení Katedry informatiky.

Usnesení č. 16/7: AS FEL souhlasí s návrhem děkana na zřízení Katedry počítačové grafiky a interakce.

27. 6. 2008 — 17. řádné zasedání
Usnesení č. 17/1: AS FEL projednal návrh programu EEM a s výhradami doporučuje ke schválení
VR FEL.

Usnesení č. 17/2: AS FEL schvaluje zrušení katedry mechaniky a materiálů.

7. 10. 2008 — 18. řádné zasedání
Usnesení č. 18/1: AS FEL schvaluje po obsahové stránce Výroční zprávu FEL za rok 2007 a pověřuje
senátora Nováka, aby ve spolupráci s proděkanem zajistil zapracování připomínek, které byly vzneseny
členy AS FEL ke grafické podobě zprávy, do finální verze zprávy určené ke zveřejnění.

7. 11. 2008 — 19. řádné zasedání
Usnesení č. 19/1: AS FEL deleguje prof. Ripku do RVŠ jako zástupce FEL.

Usnesení č. 19/2: AS FEL schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech usku-
tečňovaných na ČVUT FEL.

Usnesení č. 19/3: AS FEL schvaluje návrh Statutu ČVUT FEL a Organizačního řádu.

12. 12. 2008 — 20. řádné zasedání
—

30. 1. 2009 — 21. řádné zasedání
Usnesení č. 21/1: AS FEL oceňuje práci týmu Ing. Valenty na vylepšování ankety a plně podporuje
jeho další snahy o její rozvoj.

Usnesení č. 21/2: AS FEL podporuje vedení v diskuzi a jednání o změně názvu fakulty.

27. 2. 2009 — 22. řádné zasedání
—
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27. 3. 2009 — 23. řádné zasedání

Usnesení č. 23/1: AS FEL schvaluje metodiku KOMETA (Metodika pro rozdělování finančních pro-
středků na katedry ČVUT FEL) na rok 2009.

24. 4. 2009 — 24. řádné zasedání

Usnesení č. 24/1: AS FEL schvaluje návrh rozpočtu FEL pro rok 2009 s výhradou přesunu 440 tis.
plánovaných na místnost 402 z rozpočtu SVTI do rezervy děkana.

Usnesení č. 24/2: AS FEL schvaluje předložený Jednací řád vědecké rady ČVUT FEL s výhradou,
že fráze „hlasování prostřednictvím elektronické poštyÿ se nahradí frází „hlasování elektronickými pro-
středkyÿ.

22. 5. 2009 — 25. řádné zasedání
—

19. 6. 2009 — 26. řádné zasedání
—

25. 9. 2009 — 27. řádné zasedání

Usnesení č. 27/1: AS FEL souhlasně projednal nový obor Letecké a kosmické systémy.

Usnesení č. 27/2: AS FEL zvolil Petra Boreše předsedou AS FEL na dalších 6 měsíců.

Usnesení č. 27/3: AS FEL souhlasí se vstupem Petra Olšáka do legislativní komise AS FEL a zařazuje
jej do konference senat only.

Usnesení č. 27/4: AS FEL nominuje jako kandidáta na rektora prof. Ing. Františka Vejražku, CSc.

Usnesení č. 27/5: AS FEL vyhlašuje doplňovací volby do studentské části AS FEL a potvrzuje termíny
zveřejněné na 26. zasedání AS FEL dne 19. 6. 2009.

30. 10. 2009 — 28. řádné zasedání

Usnesení č. 28/1: AS FEL schvaluje výsledky doplňovacích voleb do AS FEL.

Usnesení č. 28/2: AS FEL ustanovuje předsednictvo ve složení předsedající Habala, tajemník Novák
na další tři zasedání.

Usnesení č. 28/3: AS FEL schvaluje předložené Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních progra-
mech uskutečňovaných na ČVUT FEL v akademickém roce 2010/2011.

13. 11. 2009 — 29. řádné zasedání

Usnesení č. 29/1: AS FEL žádá vedení o vypracování stručné analýzy ekonomické náročnosti externích
pracovišť a o specifikaci kontrolovatelných cílů projektu. Termín: 15. 2. 2010.

Usnesení č. 29/2: AS FEL projednal „Směrnice děkana pro přijímací řízení ke studiu vbakalářských a
magisterských studijních programechÿ.

11. 12. 2009 — 30. řádné zasedání

Usnesení č. 30/1: AS FEL schvaluje „Zprávu o hospodaření ČVUT FEL za rok 2008ÿ.

Usnesení č. 30/2: AS FEL ustanovuje „Komisi pro rozvoj FELÿ ve složení Kříha, Skalický, Lev, Fuka,
Pěchouček, Zemánek, Olšák, mluvčím komise bude V. Kříha.

Usnesení č. 30/3: AS FEL podporuje prodloužení semestru alespoň na 14 týdnů.

Usnesení č. 30/4: AS FEL podporuje ukončení výukových týdnů zimního semestru v lednu.

4. 1. 2010 — 2. mimořádné zasedání

Usnesení č. 2/1: AS FEL souhlasně projednal návrh akreditačních materiálů navazujícího magister-
ského studijního programu „Biomedicínské inženýrství a informatikaÿ.
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29. 1. 2010 — 31. řádné zasedání
Usnesení č. 31/1: AS FEL neschvaluje předloženou „Výroční zprávuÿ za rok 2008 zdůvodu formálních
nedostatků.

Usnesení č. 31/2: AS FEL žádá zrušení procentní hranice pro zveřejnění výsledků Ankety pro akade-
mickou obec vbudoucích bězích Ankety.

Usnesení č. 31/3: AS FEL žádá zrušení procentní hranice pro zveřejnění výsledků Ankety pro akade-
mickou obec vsoučasném i minulých bězích Ankety.

Usnesení č. 31/4: AS FEL žádá vedení fakulty o aktualizaci „Organizačního řáduÿ, vypracování rám-
cového návrhu „Dlouhodobého záměru na roky 2011–2015ÿ a o návrh opatření pro boj proti plagiátorství
a podobným aktivitám studentů.

26. 2. 2010 — 32. řádné zasedání
Usnesení č. 32/1: AS FEL schvaluje rozšíření volební komise o:
• Jiřího Jánského (student)
• Jana Neužila (student doktorského programu)
• Martinu Zoulovou (studentka).

Usnesení č. 32/2: AS FEL zplnomocňuje předsedu volební komise pro volby do AS FEL přizvat další
členy akademické obce splňující podmínky VaJ řádu pro členy volební komise pro zajištění činností
souvisejících se zajištěním voleb do AS FEL.

Usnesení č. 32/3: AS FEL vyzývá vedení FEL k hledání variant metody rozdělování finančních pro-
středků.

Usnesení č. 32/4: AS FEL doporučuje vedení FEL ukončit strategii exportu prezenční výuky do
regionů.

19. 3. 2010 — 33. řádné zasedání
Usnesení č. 33/1: AS ČVUT FEL schvaluje předložený návrh Volebního a jednacího řádu AS ČVUT
FEL.

Usnesení č. 33/2: AS FEL schvaluje výsledky voleb do AS FEL.

Usnesení č. 33/3: AS FEL doporučuje VR FEL, VR ČVUT a AS ČVUT zabývat se úpravou habili-
tačních a jmenovacích kritérií a doporučuje jim vzít v úvahu návrh předložený VK AS FEL.

Konec volebního období
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