Schůze Komise pro rozvoj 7. 4. 2020
Místo a čas: Online (Zoom), 13:30 – 14:20
Přítomni: Martin Bláha, Denisa Hejlová, Jakub Iran, Jiří Kukačka, Lucie Lemonová, Nick Ojo
Omorodion, Ondřej Šveda
Omluveni: Filip Láb
Dále nepřítomni: Hosté: -

Program
1. Elektronické volby
2. SPSS pro studenty FSV
3. Přestavba Jinonic
4. Různé

1. Elektronické volby
Podle Martina Bláhy získalo v souvislosti s aktuální pandemií zavedení elektronických voleb
ještě větší důležitosti. Experti upozorňují na možný příchod “druhé vlny” na podzim. To by
mohlo ovlivnit i možnost konání fyzických voleb.
Bláha informoval komisi o poslední schůzi IT komise AS UK. Podle jejího člena za PřF prof.
Černého jeho fakulta stále volební aplikaci PřF využívá a dle jeho slov neví o žádných
technických problémech. Je podle něj možné, že využíváme nějakou starší verzi. Možnosti
využití této aplikace prověřuje také studentská komora AS MFF UK, jejíž členové již mají k
dispozici zdrojový kód a slíbili, že nás budou informovat.
.
Jiří Kukačka vyslovil obavu, zda přes prázdniny, i v souvislosti se stěhováním, bude možné
na spuštění aplikace pracovat. Vzhledem k termínům by podle Kukačky mělo být na konci
srpna vše hotové.
Usnesení č. 1: Vzhledem k situaci spojené s Covid 19 považuje Komise pro rozvoj AS
FSV UK zavedení systému elektronického hlasování za naprosto nezbytné.
Pro: Bláha, Hejlová, Iran, Kukačka, Lemonová, Ojo Omorodion, Šveda

Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

2. SPSS pro studenty FSV
Martin Bláha tlumočil podnět studentů zejména z ISS, kteří využívají statistický software
SPSS. Část z nich tento program využívala na počítačích v Jinonicích, což nyní není možné.
Společnost IBM však nyní uvolnila edice pro vysoké školy (Campus Editions) zdarma.
Členové komise se shodli, aby se do tohoto fakulta zapojila a umožnila přístup studentům k
SPSS z domova, obzvlášť v situaci, kdyby to nemělo znamenat žádné dodatečné náklady.
Usnesení č. 2: Komise pro Rozvoj AS FSV UK žádá fakultu o prověření možností
získání licencí pro statistický software SPSS pro studenty.
Pro: Bláha, Hejlová, Iran, Kukačka, Lemonová, Ojo Omorodion, Šveda
Proti: nikdo
Zdržel: nikdo

3. Přestavba Jinonic
Bláha navrhnul vznést dotaz, zda již teď existují nějaké indicie, že současná situace může
narušit časový plán přestavby Jinonic a stěhování do náhradních prostor. Nick Ojo
Omorodion se právě vrátil ze schůze vedení IMS, kdy podle ředitele institutu Tomáše Nigrina
zatím harmonogram nebyl narušen a se stěhováním i přestavbou se počítá podle stávajících
časových plánů.
Podle Ojo Omorodiona by bylo dobré, aby se v náhradních budovách počítalo s nádobami
na tříděný odpad v dostatečné míře. Martin Bláha slíbil, že tento podnět bude prosazovat.

4. Různé
Podle Denisy Hejlové by vzhledem k očekávanému ekonomickému poklesu bylo vhodné
zamyslet se např. nad rozvojovými projekty pro uplatnění na trhu práce, rekvalifikačními
kurzy. Podle Hejlové se dá očekávat nárůst počtu zájemců o doktorské studium, což potvrdil
Kukačka podle zkušeností z krize 2008-09.

