Schůze Komise pro rozvoj 29. 11. 2019
Místo a čas: Hollar (H013), 15:30 – 17:30
Přítomni: Martin Bláha, Jakub Iran, Jiří Kukačka, Nick Ojo Omorodion
Omluveni: Denisa Hejlová, Filip Láb, Ondřej Šveda
Dále nepřítomni: Hosté: tajemník fakulty Ondřej Blažek, manažer jinonického projektu Jan Kindermann

Program
1. P
 rojekt dostavby Jinonic a informovanost akademické obce
2. Elektronické volby a ekonomický informační systém
3. Plán realizace strategického záměru FSV UK 2020
4. Stanovení pevných termínů schůzí Komise pro rozvoj
5. Různé

Projekt dostavby Jinonic a informovanost akademické
obce
Komise se dotázala manažera jinonického projektu Jana Kindermanna o aktuální situaci
projektu dostavby Jinonic a stěhování do náhradních prostor. Kindermann komisi informoval
o nejnovějším vývoj, včetně předpokládaného stěhování do objektu v ulici Pekařská 16 (celá
budova) a Pekařská 10 (část budovy, plánované využití pro kanceláře). Budovy bude mít
FSV k dispozici od dubna, kdy zde začnou nutné stavební úpravy.
Dále se probírala kapacita učeben v budově Pekařská 16 v souvislosti s kapacitami
předmětů. Komise se dotázala na kapacitu aul v náhradní budově, zejména s ohledem na
celofakultně vyučované předměty. Podle tajemníka fakulty Ondřeje Blažka se přemýšlí o
více možnostech výuky v aule, buď budou velkokapacitní předměty vyučovány ve více
turnusech, nebo se dá uvažovat o pronajmutí odpovídajících prostor jinde v Praze.
Úkol: Zjistit, zda přednášky s velkou kapacitou, ale reálně nízkou docházkou, je nutné
vyučovat v aule (Martin Bláha).
Jan Kindermann dále představil plán stavebních prací ve stávající budově v Jinonicích. Od
6. ledna bude vzhledem k úpravám podzemní infrastruktury omezen provoz parkoviště a
schodiště. Chodci budou nově muset využívat alternativní trasu z metra vedoucí podchodem

a částí ulice U Tyršovy školy. Parkoviště pak bude zcela uzavřeno (vyjma zásobování menzy
atd.). V květnu se začnou na parkovišti hloubit základy nové budovy. Martin Bláha poukázal
na nutnost dostatečné informování řidičů, aby 6. ledna nevznikl kolem fakulty parkovací
chaos. Mnoho studentů, pedagogů a zaměstnanců univerzity parkoviště využívá.
Úkol: Zjistit, jak je reálně pedagogy a zaměstnanci UK využívána kapacita podzemního
parkoviště (Martin Bláha).
Martin Bláha oznámil, že se předchozí den sešel se studentským komunikátorem Janem
Trojanem, který na schůzi komise nemohl dorazit, aby projednali možná zlepšení
komunikace o projektu. Mezi možné návrhy padla lepší propagace a zjednodušení domény
webu projektu (www.opvvv016-jinonice.fsv.cuni.cz), aby bylo jednodušší jej propagovat i na
fyzických materiálech (plakátech). Dále se bavili o nutnosti větší aktivity na kanálech fakulty
(sociálních sítích, webu) a lepší propagaci chystaných schůzek pro akademickou obec.
Bláha by se také přimlouval za větší zapojení Jana Trojana do informačního toku.
Podle Jana Kindermanna by neměl být problém přesměrování z jiné domény. Upozornil ale,
že nemá kapacitu odpovídat na případné dotazy na sociálních sítích. Martin Bláha navrhl, že
roli „gatekeepera“ těchto dotazů by mohl plnit právě Trojan. Jan Kindermann slíbil nastavení
systému častějších schůzek s Janem Trojanem a případně Oddělením vnějších vztahů.
Podle Martina Bláhy by se do těchto schůzek mohla zapojit i rozvojová komise.
Usnesení: Komise pro rozvoj FSV UK doporučuje AS FSV odsouhlasit uzavření smluv
o nájmu prostor v objektech Pekařská 10 a 16.
Pro: Bláha, Iran, Kukačka, Ojo Omorodion
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Elektronické volby a ekonomický informační systém
Ondřej Blažek komisi sdělil, že byl IT oddělením ujištěn, že stará aplikace pro elektronické
volby je stále k dispozici a bude ji možno znovu použít, nicméně reálné testování a
zprovoznění vzhledem k omezeným kapacitám a dalším prioritám by rád nechal až na léto.
V tomto světle bylo i upuštěno od aktivního hledání jiné aplikace, vlastní vývoj také z důvodu
nedostatku pracovních kapacit a dalších zdrojů nepřipadá v úvahu. Komise však
argumentovala, že léto je příliš riskantní termín a obává se, že se příprava nestihne. V době
vyhlášení voleb již musí být 100% jistota, že elektronické volby lze realizovat. Tajemník
argumenty uznal a posune termín přípravy a testování ke konci semestru, dříve to bohužel v
kontextu dalších úkolů nebude možné. Zároveň však sdělil, že chce posílit personální
navýšení v oblasti IT aplikačních služeb a vývoje, protože vše zatím leží na jediném
pracovníkovi, Václavu Krausovi. To je třeba zohlednit při přípravě rozpočtu na příští rok.

Martin Bláha se dále dotázal na vývoj v otázce nového ekonomického informačního systému
(EIS). Ondřej Blažek sdělil, že EIS momentálně stojí na rozhodnutí ÚOHS, zjistí u ředitele
ÚVT Papírníka, jaká je aktuální situace.

Plán realizace strategického záměru FSV UK 2020
Jiří Kukačka upozornil na přetrvávající problémy s weby a nedostatečnou funkčnost,
zejména upozornil na medailonky vyučujících a anglickou verzi webu. Migrace webu IES na
na fakultní systém je možná, až tento bude funkční a dobře vyřešený a zároveň musí
existovat jednoduchý způsob, jak do něj přenést to hlavní ze současného obsahu. Také
musí umožňovat potřebné úpravy. Podle Ondřeje Blažka nabral projekt zhruba měsíc a půl
zpoždění. V nejbližší době by měl do cross-doménového prostředí přejít web ISS, IKSŽ, pak
IPS a po té IES. Zatím je v cross-doménovém prostředí na platformě drupal jen FSV,
knihovna a IMS. ISS a IKSŽ sice využívají stejnou technologii, ale nejsou v cross-doméně,
kam se budou migrovat po dokončení stabilizační fáze. IPS je na drupalu jen v testu,
produkce běží na jiné platformě UK, DG. IES má zatím svůj web. Zároveň s migrací se
opraví i medailonky vyučujících, s řešením problémů anglické verze se také počítá. Jiří
Kukačka se dále zeptal na práva k administraci webu.
Dále probíhala diskuse ohledně fakultního hardwaru a virtualizace, Ondřej Blažek potvrdil,
že implementace VMware 6 by se měla stihnout dle plánu, do konce roku 2020 by na nové
infrastruktuře měly běžet všechny služby. Nyní běží fáze zapojení a instalace infrastruktury
dle nového plánu/schéma, pak bude následovat implementace zálohování, pak migrace
služeb a konfigurace provozu a bezpečnosti. S tím, že hlavní služby by měly být migrovány
do léta 2020, vše pak do konce roku. Další projekty v příštím životním cyklu HW by tímto
měly být snadnější. Nyní totiž řešíme poměrně velký technologický dluh a migraci z více
platforem.
Usnesení: Komise pro rozvoj FSV UK doporučuje AS FSV UK schválit Plán realizace
strategického záměru FSV UK 2020.
Pro: Bláha, Iran, Kukačka, Ojo Omorodion
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Stanovení pevných termínů schůzí Komise pro rozvoj
Martin Bláha navrhnul stanovení pevných termínů setkání rozvojové komise, zejména s
ohledem na nízkou docházku při posledních schůzích. Na pevně stanovená data by také
mohlo být snazší zvát zástupce akademické obce (studenty). Bláha navrhl například úterý
přecházející každému plénu. Podle Jiřího Kukačky by bylo dobré již mít všechny podklady,
kvůli čemuž by byl vhodnější čtvrtek před plénem. Nick Ojo Omorodion upozornil, že by bylo
dobré znát rozvrhy v LS dříve, než se nějaký den a čas stanoví.

Úkol: Po dohodě s nepřítomnými členy komise určit datum a čas pro lednovou a únorovou
schůzi rozvojové komise (Martin Bláha).

Různé:
Martin Bláha seznámil členy komise s posledním vývojem na komisi pro IT AS UK, jíž je
členem, zejména v souvislosti se studijním informačním systémem. Bláha dále zmínil
agendu řešenou studijní komisí AS FSV UK předchozí den a navrhnul možné zahájení
diskuse s Kolejemi a menzami UK (KaM) ohledně zlepšení komunikace zařízení KaM k
zahraničním studentům.

