
Zápis ze zasedání LK AS FSV UK, 27. 8. 2020  
  
Místo a čas: online prostřednictvím Meet, 17:00. 
 
Přítomní členové LK AS FSV UK: Bc. Jakub Iran; PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.; prof. MgA. Martin                
Štoll, Ph.D.; Bc. Ondřej Šveda. 
 
Omluveni: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.; Petr Kobylka. 
 
Nepřítomni: - 
 
Hosté:  Ing. Ondřej Blažek (tajemník FSV). 
 
Zápis: 

1. LK se zabývala bodem 9. návrhu programu zasedání AS FSV UK (1. 9. 2020) “Příprava               
elektronických voleb do AS FSV UK na podzim 2020 (materiál vedení FSV UK)”: 

a. Ing. Blažek seznámil LK s aktuálním stavem příprav: 
i. členové LK si vyzkoušeli aktuální verzi aplikace, připomínky: 

1. na kandidátní listině musí být uveden institut (VŘ čl. 4, odst. 7); 
2. volební návod by měl být zobrazen (po uplatnění voucheru?) a          

bez jeho “odkliknutí” by nešlo pokračovat na volbu; Ondřej         
Blažek s tímto bodem nesouhlasí, je to dle něj zbytečně komplikující           
požadavek, který opět může být nebezpečný v tom, že bude          
otevíráno více oken. Proto jsou v podstatě ty samé instrukce rovnou           
v uživatelském prostředí. Nevidí v tomto konkrétním požadavku        
přidanou hodnotu, naopak; 

3. zdůraznit nemožnost zpětné změny volby; 
4. volba není “ukončena”, ale to je technická vlastnost systému.         

Návrhy: např. přidat “probarvení” odvoleného lístku (5 hlasů/komora)        
nebo “fajfku”; mohl by být zobrazen aktuální počet odevzdaných         
hlasů; 

5. zdůraznit volbu v druhé komoře graficky (komory ponechat        
oddělené); 

6. “voucher není anonymní” v návodu nezní nejlépe; 
ii. studentské spolky budou zapojeni do testování; 

b. byly prodiskutovány důležité body ze zápisu zasedání LK 1. 6. 2020; 
i. rozesílka bude pouze pomocí “fakultních” emailů; 
ii. rizikovost aktualizace seznamů v průběhu voleb je managovatelná; 
iii. náhodné pořadí kandidátů nebude, pořadí by měla vylosovat Volební         

komise; 
iv. akademický pracovník zároveň studentem (různé UKČO): vyřešeno,       

kontrola na úrovni RČ; 
v. situace studentů/ak. pracovníků z více institutů: mohou kandidovat        

pouze za jeden institut (VŘ čl. 4, odst. 3), neuvedou-li institut či            
uvedou-li “chybně”, jsou považováni za kandidáta žádného institutu        
(VŘ čl. 4, odst. 4), dále nutno zvolit nějaké řešení pro účely statistik; 

 

https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/2020-06-01_Zapis_LK_AS_FSV_UK_v2.pdf


vi. otázka přístupnosti aplikace (zrakové postižení, sluchové postižení, apod.),        
pohyb pouze prostřednictvím klávesnice? 

c. optimální vyhlásit volby od 2. týdne listopadu (kvůli stabilitě seznamů          
studentů), Jiří Kukačka pošle důležité termíny (timeline) Ondřeji Blažkovi; 

d. Ondřej Šveda seznámil členy LK se zaslanými materiály pro studenty. LK v ní z              
hlediska své agendy nenašla žádný závažný problém, pouze upozorňuje na několik           
překlepů v textu (Ondřej Šveda zašle Ondřeji Blažkovi). Doporučuje oba dva texty            
prodiskutovat Komisi pro vnější vztahy. LK rovněž prosí poskytovatele platformy o           
včasné zaslání dalších dokumentů v souladu s čl. 1, odst. 2 Volebního řádu AS FSV               
UK, konkrétně: “(...) Současně bude zveřejněn dokument o technických         
podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení takových voleb.” 

e. licenční smlouva: nebyl shledán problém, otázka historie záloh 30 dní (odpověď:           
databázové i aplikační); je třeba mít k dispozici pracovní verzi uživatelské           
dokumentace (čl. 2, odst. 3 smlouvy) dostatečně dopředu viz předchozí bod; 

f. LK navrhuje následující usnesení k danému bodu programu: 
AS FSV UK bere na vědomí předložené dokumenty a průběžné informace           
týkající se stavu přípravy elektronických voleb do AS FSV UK na podzim 2020. 

 
2. LK se zabývala bodem 5. návrhu programu “Novelizace Jednacího řádu AS FSV UK”: 

a. Jiří Kukačka seznámil členy LK s vývojem v mezičase od posledního zasedání AS: 
i. pracovní verze byla postoupena na konzultaci LK AS UK; 
ii. výstupem konzultace ke dni 17. 8. 2020 je pouze doporučení úpravy 2. věty             

čl. 26, které je již zakomponováno v aktuálním znění návrhu, a doporučení            
předsedy LK AS UK schválit nyní návrh novely na půdě AS FSV UK a zaslat               
ho obratem k projednání AS UK; 

iii. v případě schválení AS FSV UK by návrh měl být projednán na říjnovém             
zasedání AS UK; 

iv. Jiří Kukačka zpracoval materiály k danému bodu a zaslal je předsedovi AS            
FSV UK; 

b. předložené materiály byly zkontrolovány; 
c. LK doporučuje schválit navržené znění usnesení. 

 
3. LK se zabývala bodem 6. návrhu programu “Podmínky přijímacího řízení pro akademický            

rok 2021/2022”: 
a. Martin Štoll sdělil, že Studijní komise se téměř hodinu a půl zabývala předloženými             

Podmínkami přijímacího řízení jak pro českojazyčné tak cizojazyčné programy         
(hosté prof. Krištoufek, a dr. Krausz Hladká). Nebyl žádný principelní problém,           
připomínky byly formulačního rázu, které budou zaneseny do materiálu před          
zasedáním pléna AS. LK doporučuje oba dokumenty schválit. Z hlediska          
legislativního tam není rovněž žádný sporný bod. 

b. poznámky od Viléma Novotného byly přímo ze zasedání zaslány prof. Krištoufkovi; 
c. LK doporučuje schválit navržené znění usnesení. 

 
Zapsal: Jiří Kukačka, předseda LK AS FSV UK, 28. 8. 2020. 
 
Kontrola a ověření: přítomní členové LK AS FSV UK + Ondřej Blažek. 
 

 


