Schůze Komise pro rozvoj 18. 6. 2019
Přítomní: Martin Bláha, Jiří Kukačka
Omluveni: Denisa Hejlová, Jakub Iran, Filip Láb, Nick Ojo Omorodion, Ondřej Šveda
Dále nepřítomni: Hosté: tajemník Ondřej Blažek, proděkan Tomáš Karásek, člen kolegia děkanky Jan Kindermann,
vedoucí IT oddělení Dušan May

Program
1.
2.

Podněty/požadavky akademické obce k projektové dokumentaci k projektu Jinonice
Elektronické volby do AS a ekonomický informační systém

Podněty/požadavky akademické obce k projektové dokumentaci k projektu Jinonice
Na základě požadavku Ing. Jiřího Kindermanna sesbírala komise podněty a požadavky studentů i
pedagogů k projektové dokumentaci jinonického projektu. Předseda komise Martin Bláha tyto
podněty představil. Nejčastěji se mezi nimi objevil požadavek na zachování menzy/výdejny teplých
jídel. Ing. Kindermann potvrdil, že projekt s menzou původně nepočítal (místo současné menzy je
plánována druhá aula). Podle proděkana Tomáše Karáska je problém v tom, že na menzu nelze využít
dotační peníze (obdobná situace je s univerzitním hotelem). U realizace menzy v místě současné
studovny je problém s nesouhlasem sdružení vlastníků v daném objektu (bojí se shluků hlučných a
kouřících studentů před vchodem). V omezené podobě (kavárna, bagety), ale stravování zachováno
bude. Nabízí se také možnost stravování v blízké ZŠ nebo podpora studentů pro stavování v okolí (areál
Waltrovka…).
Martin Bláha dále předal dotaz, zda se v projektové dokumentaci počítá s klimatizací kanceláří. Podle
Ing. Kindermanna společné místnosti klimatizované budou, v kancelářích se s tím nepočítá a případná
implementace klimatizace by zásadně zasáhla do rozpočtu. Kindermann prověří jaký je stávající a kolik
by doplnění rozvodů ochlazování stálo. Podle Karáska částečně problém teploty v kancelářích bude
řešit izolace vnějšího pláště a výměna oken vč. žaluzií.
V projektu počítá s nahrazením koberců typem linolea, čímž by se mělo zjednodušit udržování čistoty
podlah. Dále komise debatovala o rozšíření podzemních garáží, využití spodní části současné knihovny
a výměny výtahů.
Bláha se dotázal, zda se počítá s výměnou síťové infrastruktury, vč. antén Eduroamu (které
v současnosti spravuje ÚVT). Podle Kindermanna se bude tato infrastruktura kompletně měnit,
rozdělení kompetencí v správy případě Eduroroamu je ještě v řešení. Dušan May avizoval nadcházející
schůzku s Mgr. Potužníkem, kde budou i toto probírat. Podle Karáska se předpokládá, že po
rekonstrukci si bude veškeré IT v Jinonicích spravovat FSV.
Bláha dotázal na režim vstupů do budovy po rekonstrukci. Kindermann potvrdil, že nový hlavní vchod
bude v nové budově, stávající vchod bude zachován, ale spíš v nějakém nouzovém režimu. Dále se
Bláha optal na prostory pro odpočinek studentů (studentské místnost). Podle Karáska se v nové
budově počítá s prostorem pro organizované studentské aktivity (klubovna), prostor pro odpočinek
bude v oblasti kolem současné vrátnice a ve foyer stávající i nové budovy. Pokud se do stávající
studovny nepřesune menza, je dle Karáska možné jí využít jako studentskou místnost.

Elektronické volby do AS a ekonomický informační systém
Podle tajemníka fakulty Ondřeje Blažka musí v současnosti fakultní IT oddělení řešit primárně akutní
problémy a na vývoj nového systému pro elektronické volby není moc kapacity. Nechávají však oči
otevřené, pokud by se objevilo nějaké existující řešení, které by se dalo implementovat.
Pokud se cca do Q1 2020 žádné nové řešení nenajde, bude se uvažovat o využití starého systému z roku
2015, který bude ale potřeba upravit a aktualizovat, zejména z hlediska bezpečnosti. IT oddělení si
udělá vnitřní rešerší, v jakém je starý systém stavu.
Dále komise diskutovala o novém řešení ekonomického informačního systému. Bláha se dotázal, zda
již bylo rozhodnuto, které ze dvou řešení systému se bude implementovat (viz zápis se schůze 2. 5.
2019). Dále komise probírala možnosti elektronizace cestovních výkazů. Podle tajemníka Blažka nemá
smysl výrazně investovat do řešení elektronizace před zavedením ek. inf. systému, který se očekává
v horizontu 2 let, o nějakém jednoduchém řešení (PDF formuláře pro el. cest. výkazy s certifikátem),
ale uvažovat lze.
Na závěr předseda komise požádal pana tajemníka a vedoucího IT oddělení o informování komise a
senátu o posunech v oblasti zavedení ek. inf systému a systému pro elektronické volby.

