Zápis ze schůze Komise pro rozvoj
AS FSV UK ze dne 1. 10. 2020
Místo a čas: Online (Google Meet), 11:00 - 11:45
Přítomni: Martin Bláha, Jakub Iran, Jiří Kukačka, Filip Láb, Lucie Lemonová, Ondřej Šveda
Omluveni: Denisa Hejlová, Nick Ojo Omorodion
Dále nepřítomni: Hosté: Ondřej Blažek (tajemník fakulty)

Program
1. Elektronické volby
2. Novelizace univerzitních předpisů
3. Různé
Elektronické volby
Tajemník fakulty Ondřej Blažek přiblížil členům komise dokument o technickém zabezpečení
elektronických voleb. Společně s členy legislativní komise Jiřím Kukačkou a Jakubem
Iranem také představil změny, které vyplynuly z jednání LK. Pan tajemník dále hovořil o
proběhlém testování skrze THP. Ode dneška (1. 10.) začne rovněž robustnější testování za
pomocí studentů a studentských spolků. Z pohledu tajemníka je nicméně systém prakticky
připraven.
Jiří Kukačka navrhnul do dokumentu zapracovat ještě informace o proběhlém testování a
také zálohování systému, s čímž tajemník souhlasil. Vzhledem k probíhajícímu testování
studenty přes víkend přislíbil dodat finální dokumentu v pondělí. Bláha se zeptal na postup v
případě masivnějších technických problémů (výpadku serverů) - např. ad hoc prodloužení
doby hlasování. Kukačka upozornil, že prodloužení hlasování není legislativně možné, AS
volby vyhlašuje na přesný termín.
Usnesení č. 1: Komise pro rozvoj AS FSV UK bere na vědomí dokument o Technických
podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb do AS FSV UK 2020.
Pro: Bláha, Iran, Kukačka, Láb, Lemonová, Šveda
Proti: Zdržel se: Komise dále diskutovala o harmonogramu voleb, přičemž se ze dvou navrhovaných variant
shodla na té pozdější.

Usnesení č. 2: Komise pro rozvoj doporučuje AS FSV UK vyhlásit volby na dny 24. až 25.
listopadu 2020 a lhůty pro přijímání návrhů na kandidáty na dny 19. až 30. října 2020.
Pro: Bláha, Iran, Kukačka, Láb, Lemonová, Šveda
Proti: Zdržel se: Novelizace univerzitních předpisů
Komise projednala návrhy novel Statutu UK a Stipendijního řádu UK, ale neměla k nim
žádné připomínky.
Různé
Komise se dále bavila o aktuálních IT problémech na fakultě - fungováním sítě Eduroam v
budově Pekařská a také problémech s rezervačním systémem na konzultační hodiny. Lucie
Lemonová tlumočila dotaz studentů, zda je aktuální opatření umožňují individuální využívání
počítačových učeben (zejm. kvůli využívání licencovaného softwaru SPSS). Bláha slíbil, že
se zeptá v rámci studijní komise.
Zapsal: Martin Bláha

