Zápis ze schůze předsednictva
Datum: 25. ledna 2021 od 18 hodin
Místo: on-line jednání prostřednictvím platformy Google Meet
Přítomní: Václav Moravec, Ondřej Šveda, Jaromír Soukup, Nick Ojo Omorodion, Kateřina
Vovsová (host)
Úvodem všichni členové předsednictva pronesli několik slov - symbolicky ke svému
poslednímu setkání. Poděkovali si za spolupráci.
Předseda Václav Moravec seznámil předsednictvo s děním na kolegiu děkanky v pondělí
18. ledna 2021. Informoval o zaslání materiálů k dostavbě areálu Jinonice k projednávání na
únorovém AS FSV UK, které obratem rozeslal předsedkyni Ekonomické komise AS FSV UK
Haně Kubátové a předsedovi Legislativní komise AS FSV UK Jiřímu Kukačkovi.
Místopředseda Ondřej Šveda následně promluvil o tom, jaký je stav projednávání
studentského ombudsmana a kam tato diskuze směřuje. Dalším tématem jednání byl
Jednací řád VR FSV UK, který byl po schválení plénem AS FSV UK předložen Legislativní
komisi AS UK. Ve spolupráci s předsedou LK AS FSV UK dr. Kukačkou doplnilo vedení
fakulty připomínky LK AS UK. Předseda Moravec vyzdvihl kvalitní spolupráci mezi oběma
komisemi a vedením fakulty. Neméně důležitým bodem byla forma prvního zasedání nového
pléna AS FSV UK - zde byla dána možnost nově zvoleným senátorům zvolit si mezi
prezenčním a distančním zasedáním. Zvítězila alternativa on-line zasedání, což nicméně
vyvolalo potřebu efektivní hlasovací platformy.
Předsednictvo následně navázalo diskuzí právě o platformě, která bude zvolena k volbě
nového předsednictva a členů komisí. Kateřina Vovsová vysvětlila alternativy, které v
současné době máme - jedná se zejména o hlasování přes SIS (platforma ders), aplikaci
Spotsu, a nebo přímo prostřednictvím konferenční aplikace ZOOM. Vedla se diskuze o
dalších možných alternativách, které by co nejvíce vyhovovaly všem požadavkům Jednacího
řádu AS FSV UK. Probíraly se rovněž platformy jako Google Forms a Mentimeter.
Předsednictvo se jednomyslně shodlo na tom, že se zasedání uskuteční na platformě
ZOOM, a po zvážení a odsouhlasení Legislativní komisí AS FSV UK doporučuje pro volbu
předsednictva a členů komisí využít SIS. Ondřej Šveda slíbil toto stanovisko na Legislativní
komisi AS FSV UK prezentovat.
Diskutovalo se rovněž hlasování o členech komisí a o tom, jaké alternativy nabízí online
hlasování. Předsednictvo doporučuje členkám a členům akademické obce, kteří se chtějí
stát členy pracovních komisí AS FSV UK, aby se zúčastnili prvního zasedání pléna (a mohli
tak potvrdit svůj zájem o členství).
Závěrem členové předsednictva poděkovali tajemnici senátu Kateřině Vovsové za její práci v
uplynulých letech a popřáli nadcházejícímu předsednictvu hodně štěstí a co nejméně stresu
při nastolování a řešení agendy.
Poté předsednictvo diskutovalo o programu únorového zasedání AS FSV UK:

Návrh programu:
1. Schválení návrhu programu a zápisu z řádného zasedání AS FSV UK ze dne 12.
ledna 2021
2. Informace z vedení FSV UK
3. Volba předsedy, místopředsedy a předsednictva AS FSV UK
4. Ustavení komisí AS FSV UK a schválení jejich členů
5. Návrh termínů zasedání AS FSV UK v letním semestru 2020/2021
6. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení
stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“
7. Různé
Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas.
Zapsal: Ondřej Šveda

