
Zasedání Komise pro vnější vztahy AS FSV UK – 20. října 2020 (prostřednictvím aplikace 
Google Meet) 

 

Přítomní – Macková, Křovák, Moravec, Hejlová, Bláha, Šourek 

Omluveni - nikdo 

Nepřítomni - nikdo 

Hosté: Předseda volební komise pro volby do AS FSV UK 2020 Petr Soukup 

Body jednání: 

 

1) Propagace elektronických voleb do AS FSV UK 2020 

Předseda Komise pro vnější vztahy Jan Křovák členy komise seznámil s tím, že zajistil dva 
moderátory, kteří natočí propagační videa: Jana Dlouhého a Adélu Paruchovou a také o 
tom, že bude v kontaktu s PR oddělením fakulty v době propagace voleb. Martin Bláha 
zároveň členy komise informoval o tom, že vytvoří společný sdílený dokument pro přípravu a 
samotnou propagaci voleb. 

Veronika Macková uvedla, že kontrolu nad propagací bude mít oddělení PR, které má 
nástroje na samotnou propagaci na sociálních sítích. 

Denisa Hejlová vyzvala předsedu Komise, aby zjistil, jak přesně funguje propagace 
příspěvků na sociálních sítích fakulty, respektive cílení příspěvků na konkrétní skupiny atp. 
Předseda Komise Jan Křovák slíbil, že zkontaktuje PR oddělení FSV. 

Veronika Macková navrhuje vytvořit i video, které bude návodem, jak se má volit. Důležité 
však je získat od volební komise harmonogram přípravy voleb. Předseda volební komise 
Petr Soukup přislíbil, že dodá podklady pro výrobu obou videí včetně videopodoby návodu.  

Komise se v diskusi shodla, že nejprve je třeba mít k dispozici harmonogram voleb a 
veškeré podklady a teprve poté bude možné se pustit do samotné výroby videí. Veronika 
Macková proto navrhla následující usnesení: 

Usnesení č. 1:  

Komise pro vnější vztahy AS FSV UK žádá volební komisi, respektive o dodání 
harmonogramu přípravy voleb, včetně termínu zveřejnění návodu pro voličky/voliče, aby 
mohl být vypracován časový plán propagace voleb. 

Pro: Macková, Hejlová, Moravec, Křovák, Šourek, Bláha 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

 

 



 

Usnesení č.2:  

Komise pro vnější vztahy AS FSV UK žádá volební komisi, respektive předsedu volební 
komise o předání definitivního návodu elektronických voleb, aby se mohl tento klíčový 
dokument stát součástí propagace voleb. 

Pro: Macková, Hejlová, Moravec, Křovák, Šourek, Bláha 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Denisa Hejlová zdůraznila, že je akademické obci nutné ve videích zdůraznit hlavně proč 
mají lidé jít k volbám do AS FSV UK a jak se bude volit. Ve videích bude zároveň k dispozici 
infografika, kterou zpracuje Martin Bláha. Ten v návaznosti na poslední jednání Komise pro 
vnější vztahy AS FSV UK uvedl, že v prvním zmíněném nesmí chybět informace o tom, co 
Senát dělá, že například rozděluje studentské peníze, má na starosti rozpočet a může být 
platformou pro komunikaci se studenty. 

Komise se shodla na tom, že je klíčové, aby obě (všechna) videa měla i profesionálně 
zpracované titulky a to jednak v češtině a jednak v angličtině. Martin Bláha připomněl, že 
například na Facebooku je nástroj pro vkládání titulků a proto titulky nemusí být nutně uvnitř 
videa, pro jiné platformy to ale zřejmě potřeba bude. 

Předseda volební komise Petr Soukup reagoval na dopis předsedy AS FSV UK Václava 
Moravce (dostupný zde) zaslaný volební komisi 16. října. Petr Soukup uvedl, že volební 
komisi nepřísluší právo informovat o tom, že jsou vyhlášeny volby a požádal Komisi pro 
vnější vztahy AS FSV UK, aby zařídila publikování informací o volbách do AS na stránkách 
FSV. 

Podle Veroniky Mackové je posláním Komise pro vnější vztahy propagovat AS FSV UK a 
nikoliv oznamovat volby na webových stránkách fakulty. 

Václav Moravec uvedl, že nemá logiku, aby předsednictvo AS FSV UK, potažmo Komise pro 
vnější vztahy, oslovovaly ředitele institutů a Cerge, dokud nemají od volební komise k 
dispozici všechny potřebné dokumenty týkající se průběhu voleb, např. tolik potřebný návod, 
jak volit. Klíčové je podle Moravce získat od volební komise harmonogram. Předseda AS 
FSV UK dodal, že vyhlášení a data voleb byly okamžitě zveřejněny na stránkách AS (6. října 
2020), proto je argumentace kolegy Soukupa zavádějící. 

Petr Soukup požádal, aby byla na viditelných místech zveřejněna zatím dostupná data 
(například datum konání nebo deadline pro odevzdávání kandidátních listin). Martin Bláha k 
tomu dodal, že je důležité, aby měla akademická obec k těmto informacím přístup i jinde než 
na stránkách AS FSV UK, kam tolik lidí nechodí. Petr Soukup uvedl, že vyvěšení informace 
o vyhlášení voleb na webu FSV UK mělo v minulosti vždy na starosti vedení AS FSV UK. 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec se Petra Soukupa zeptal, proč jako senátor nenavrhl 
příslušné usnesení už na posledním zasedání AS FSV UK a oslovil až následně předsedu 
Komise pro vnější vztahy a předsedu AS FSV UK individuálně, když při minulých volbách 
přijal senát přijal usnesení k propagaci voleb. Proč s tímto požadavkem přichází až nyní, 
když je předsedou volební komise.  

https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/dopis%20volebn%C3%AD%20komisi.pdf


Veronika Macková uvedla, že není práce Komise pro vnější vztahy zařizovat vyvěšení 
informací o volbách na stránkách FSV UK a institutů. Požádala nicméně předsedu Komise 
pro vnější vztahy, aby napsal na PR oddělení a požádal o zveřejnění informací o volbách do 
AS FSV UK.  

Předseda Komise pro vnější vztahy Jan Křovák se zavázal oslovit PR oddělení FSV UK s 
žádostí o zveřejnění základních (nyní dostupných) informací o volbách do AS a s dotazy na 
pozdější propagaci jednotlivých příspěvků o volbách. Předseda komise zároveň slíbil, že 
osloví fakultní RTL s žádostí o volný termín na pracovní týden od 2. do 6. listopadu pro 
natáčení propagačních videí. 

Předseda volební komise Petr Soukup uvedl, že se komise sejde v pondělí 26. října, 
aplikace pro volby a veškeré materiály by měly být hotové do konce příštího týden 
(respektive do neděle 1. listopadu). Pak by měly být hned předány Komisi pro vnější vztahy. 

Členové komise pro vnější vztahy budou nyní komunikovat individuálně a prostřednictvím 
sdíleného dokumentu, který vytvoří Martin Bláha. Ten se zároveň ujal i postprodukce 
natočených videí. 


