Zápis ze schůze Komise pro rozvoj
AS FSV UK ze dne 1. 12. 2020
Místo a čas: Online (Google Meet), 9:00 - 10:30
Přítomni: Martin Bláha, Jiří Kukačka, Filip Láb, Nick Ojo Omorodion, Ondřej Šveda
Omluveni: Denisa Hejlová, Jakub Iran, Lucie Lemonová
Dále nepřítomni: Hosté: Tomáš Karásek (proděkan pro rozvoj)

Program
1.
2.
3.
4.

Plán realizace strategického záměru FSV UK v roce 2021
Strategický záměr FSV UK na období 2021 - 2025
Evaluace systému elektronických voleb
Různé

Plán realizace strategického záměru FSV UK v roce 2021
Proděkan Tomáš Karásek představil základní body plánu realizace pro rok 2021, zejména v
kontextu rekonstrukce a dostavby jinonického areálu, jehož stavební část je pro fakultu
prioritou v příštím roce. Pan proděkan uvedl, že harmonogram nebyl koronavirovou situací
zásadněji narušen a zatím vše postupuje podle plánu. Dále hovořil o druhé prioritě nestavební součásti jinonického projektu, tedy zejména akvizici el. zdrojů, výběrovém řízení
na nákup externího a interního mobiliáře a IT vybavení. U softwaru pro online a hybridní
výuku je podle Karáska nutné zhodnotit nakoupené licence a zahájit debatu o výukových
platformách - zda chce fakulta využívat pouze jednu, nebo více.
Co se týče elektronického oběhu dokumentů, proděkan Karásek je přesvědčen, že
komplexní řešení musí přijít z univerzity. Dá se to řešit jednoduše např. přes Adobe, ale to
naráží na legislativní omezení (ukládání dokumentů atd.). Jiří Kukačka se dotázal, zda by
legislativní požadavky nevyřešil tisk a fyzické uložení dokumentu na konci celého procesu, a
se zeptal také na pilotní testování oběhu dokumentů, na což proděkan odpověděl.
Martin Bláha se dotázal na detaily ohledně jinonického projektu, konkrétně na aktuální stav
komise pro realizaci interiéru. Proděkan Karásek uvedl, že momentálně se řeší
technicko-rozpočtová problematika, ale v další fázi se s aktivací komise pro interiér počítá.
Ondřej Šveda se dotázal na absenci bodu k vizuálnímu sjednocení webů institutů. Pan
proděkan odpověděl, že po Novém roce se bude sjednocování řešit, přechod IPS na novou

platformu by měl být v příštím roce realizován. Podle Karáska není problém toto do plánu
realizace doplnit, o což komise stojí (viz usnesení).
Usnesení č. 1: Komise pro rozvoj AS FSV UK doporučuje Akademickému senátu, po
zapracování připomínek, schválit Plán realizace strategického záměru FSV UK v roce
2021.
Pro: Bláha, Kukačka, Láb, Ojo Omorodion, Šveda
Proti: Zdržel se: Strategický záměr FSV UK na období 2021 - 2025
Proděkan Karásek ve stručnosti představil hlavní body strategického záměru. Ocenil věcné
připomínky z jednotlivých institutů, které byly zapracovány (např. environmentální
odpovědnost). Filip Láb se dotázal na třetí roli fakulty. Podle pana proděkana během
koronavirové krize ukázala fakulta velkou pružnost, podobně pružná může být i v případě
celospolečenské role univerzit.
Martin Bláha se dotázal na posun v situaci s menou/výdejnou. Karásek zmínil, že se na jaře
pokusí znovu oslovit SVJ. Vhodná by tu byla i nadále aktivita studentů v přesvědčování
vlastníků. Pokud druhý pokus nevyjde, asi už to nemá smysl a je potřeba začít hledat jiné
řešení. Přimlouval by se však toto nezapracovávat do strategického plánu, který by měl být
spíše obecně formulovaným dokumentem.
Bláha se dotázal na “reorganizaci prostorového uspořádání” a zda je tím myšlen i přesun
některých pracovišť do Jinonic. Karásek potvrdil, že k nějakým přesunům dojde, i část výuky
IKSŽ bude pravděpodobně probíhat v Jinonicích (minimálně kvůli RTL). V posledních letech
ovšem došlo k personální expanzi napříč fakultou a je třeba postupovat tak, abychom i v
nové budově nebyli “namačkáni”. Bláha se dále dotázal na přesun části administrativy
(zejména studijních oddělení) do Jinonic a také na budoucnost univerzitního hotelu, na což
pan proděkan odpověděl.
Předseda komise Bláha poděkoval panu proděkanu Karáskovi za jeho odpovědi, a navrhnul
členům komise připominkovat strategického záměr v režimu per-rollam (sdílený dokument).
Bláha zopakoval, že předsedové komisí musí připomínky odeslat do 10. prosince,
schvalovat se bude na lednovém plénu.
Evaluace systému elektronických voleb a novelizace Volebního řádu
Martin Bláha požádal členy komise o připomínky k průběhu voleb, ať už k procesu nominace
nebo samotnému hlasování. Nick Ojo Omorodion by se přimlouval k úpravě institutu
navrhovatele a zpřesnění možností nominací. Také Filip Láb považuje navrhovatele za
přílišný formalismus a rovněž se přimlouvá k možnostem distančního navrhování. Bláha s
obojím souhlasí, přičemž potvrdil, že tyto dvě věci jsou i v návrhu Jiřího Kukačky, který se
bude probírat na plénu.

Filip Láb dále tlumočil zpětnou vazbu některých kolegů - velikost písma a krátký časový limit.
Bláha potvrdil, že krátká doba hlasování může být problém, zejména pokud nastanou
technické problémy (restart počítače atp.). Jeden takový případ Volební komise řešila.
Bláha pochválil z technického pohledu velmi hladký průběh volení, problému na straně
voličů bylo minimum. Pro příští volby (pokud nebude k dispozici celouniverzitní řešení), by
bylo však podle něj vhodné více se zaměřit na bezpečnost. Problematický může být způsob
distribuce voucherů přes maliy (zde by byla lepší autentifikace např. přes CAS) a přílišný vliv
administrátora (to je ale obecně problém u elektronických řešení). Podle Bláhy ale v tomto
směru proběhly volby naprosto korektně, ani Volební komise nezaznamenala žádné
závažné případy potenciálně závadného chování.
Jiří Kukačka je rád, že vše korektně proběhlo. S prodloužení časového limitu souhlasí. Je
podle něj otázka, zda použité řešení nevzážit i v budoucnu, pokud by se např. ukázalo být
lepší než aplikace, co přijde z univerzity.
Martin Bláha vyjádřil velký vděk vedení fakulty za nalezení a zprovoznění řešení
elektronických voleb, zejména pak panu tajemníkovi, který nad rámec svých hlavních
povinností tomuto věnoval obrovské množství času a úsilí. Bláha navrhl poděkovat formálně
i prostřednictvím usnesení a navrhnout obdobné usnesení i na plénu, s čímž komise
souhlasila.
Usnesení č. 2: Komise pro rozvoj AS FSV UK děkuje vedení fakulty a zejména
tajemníkovi fakulty Ondřeji Blažkovi za nalezení a zprovoznění systému
elektronických voleb.
Pro: Bláha, Kukačka, Láb, Ojo Omorodion, Šveda
Proti: Zdržel se: Různé
V bodu různé nikdo nic nevznesl, a tak předseda jednání komise ukončil.

Zapsal: Martin Bláha

