Zápis ze schůze Komise pro rozvoj
AS FSV UK ze dne 31. 8. 2020
Místo a čas: Hollar H011 + online (Google Meet), 9:30 - 10:30
Přítomni: Martin Bláha, Denisa Hejlová, Jiří Kukačka, Filip Láb, Nick Ojo Omorodion
Omluveni: Jakub Iran, Lucie Lemonová, Ondřej Šveda
Dále nepřítomni: Hosté: Ondřej Blažek (tajemník fakulty), Tomáš Karásek (proděkan pro rozvoj)

Program
1.
2.
3.
4.
5.

Elektronické volby
Licenční smlouva k el. volbám
Novelizace Jednacího řádu AS FSV UK
Podmínky přijímacího řízení
Různé

Elektronické volby
Martin Bláha informoval členy komise o obsahu setkání pracovní komise k el. volbám v
minulém týdnu. Tajemník fakulty Ondřej Blažek seznámil komisi se změnami, které byly do
volební aplikace zapracovány. Jednou z nich je i přidání tlačítka pro ukončení volby, která
zavře okno prohlížeče. Následně měli členové komise možnost aplikaci otestovat ve
zkušebním režimu, z čehož vyvstaly některé další připomínky. Jiří Kukačka se dotázal, v
jakém režimu bude možné ověření hlasování (pomocí “QR kódu”). Tajemník Blažek uvedl
dvě možné varianty, buď kompletní zveřejnění všech volebních lístků, nebo individuální
možnost fyzického ověření např. na Hollaru. Zpětné vyžádání kontroly se panu tajemníkovi
jeví jako lepší řešení, s čímž se komise ztotožnila.
Nick Ojo Omorodion se dotázal, zda by bylo možné zobrazit zbývající počet hlasů. Podle
tajemníka to vzhledem k povaze systému možné není, bylo by to možné na úrovni
prohlížeče, což ale může způsobovat problémy např. při více otevřených oknech. Denise
Hejlové přijde systém funkční a dostatečně jednoduchý, pouze by upravila a upřesnila
samotný návod. Jiří Kukačka poukázal na některé formulace v návodu, které mohou vyznít
nešťastně (“voucher je tajný, ale jeho distribuce není anonymní”).
Komise se shodla na vhodnosti vytvořit komentovaný videonávod k volbám. Koordinovat
jeho vznik by mohla Komise pro vnější vztahy. Vhodné by bylo také umístit do SIS hlášku,
ať si studenti a pedagogové zkontrolují e-mailové schránky. Navrženo bylo také zřízení
“hotline” pro řešení problému během voleb - o to by se starala pravděpodobně volební
komise.

Dále se komise zabývala problematikou akademické obce na CERGE-EI, na kterou v rámci
pracovní skupiny upozornil Pavel Kot. Ta sice volební právo má, její členová však nemají
fakultní adresu. Fakulta má k dispozici seznamy studentů, bude však potřeba zajistit contact
list. Narozdíl od seznamů voličů z FSV tak může být problém s aktuálností.
Bláha se dále dotázal, zda půjdou vytáhnout statistiky ohledně využitých voucherů a zda
půjde vyfiltrovat jednotlivé instituty. Tajemník Blažek toto potvrdil, přičemž je potřeba vyřešit
podle jakého klíče budou umístění studenti z více institutů - může to být např. i samostatná
kategorie. Komise se také zabývala otázkou bezpečnosti a potenciálního
rizikového/podezřelého chování voličů. Jiří Kukačka navrhl, aby volební komise měla po
skončení voleb k dispozici záznamy o uplatněných voucherech a mohla vyhodnotit případné
podezřelé chování.
Licenční smlouva k el. volbám
Předseda komise se optal členů komise, zda mají nějaké připomínky k licenční smlouvě s
dodavatelem řešení. Podle podle tajemníka by se to případně dalo řešit prostřednictvím
dodatků ke smlouvě. Komise však žádné připomínky neměla. Bláha pouze připomněl, že za
rok se budou konat volby do AS UK a sám nepředpokládá, že do té doby bude fungovat
nějaké celouniverzitní řešení. Pan tajemník potvrdil, že pokud bude s aplikací spokojenost,
bude teoreticky možné ji využít i pro další volby. Fakulta systém nechtěla zakoupit, mimo
jiné proto, že bude technologicky zastarávat. Uvažuje se však do budoucna o permanentním
systému např. pro výběrová řízení, který by šel teoreticky využít i pro tyto účely.
Novelizace Jednacího řádu AS FSV UK
Komise neměla žádné připomínky k novelizaci JŘ AS FSV UK a vzala ji na vědomí.
Podmínky přijímacího řízení
Komise neměla žádné připomínky k Podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok
2021/2022 a vzala je na vědomí.
Různé
Předseda komise poděkoval všem hostům i členům a avizoval další setkání na konci měsíce
k elektronickým volbám i další agendě (změna vnitřních předpisů UK).

