
3. schůze volební komise pro volby do AS FSV UK na 2021-2023 

Online prostřednictvím ZOOM, pondělí 26. 10. 2020, 15:30-17:30 

 

Přítomni: členové volební komise Bláha, Halada, Mišoň, Nečasová, Palanský, Soukup, 

Šmejkal, Tesař, Turková, Váška; tajemník FSV UK Ondřej Blažek; tvůrce volební aplikace 

Martin Urx 

 

Omluveni: - 

 

1. Členové komise byli seznámeni se závěry zasedání Komise pro vnější vztahy AS FSV UK 

ze dne 20. 10., která volební komisi požádala o dodání harmonogramu přípravy voleb a finální 

verzi návodu pro voliče.  

 

2. Návod pro voliče 

 

Komise probrala připomínky členů k návodu pro voliče s tajemníkem FSV Ondřejem Blažkem 

a tvůrcem volební aplikace Martinem Urxem. Shodla se, že nejvhodnějším postupem bude 

zanesení dílčích úprav a doplnění stávajícího dokumentu s tím, že je kvůli přehlednosti návodu 

třeba dbát na to, aby celkový objem textu příliš nezvětšil. Finalizovaný seznam podnětů pošle 

Jan Váška panu tajemníkovi v úterý 27. 10. Pan tajemník upozornil, že může nastat situace, 

kdy některý z podnětů nebude možné zapracovat; v takovém případě komisi uvědomí. 

 

Tajemník fakulty Ondřej Blažek komisi ubezpečil, že finální text návodu v české i anglické verzi 

bude k dispozici nejpozději v pátek 30. 11.  

 

3. Volební aplikace 

 

Komise detailně probrala připomínky členů k volební aplikaci s tajemníkem FSV Ondřejem 

Blažkem a tvůrcem volební aplikace Martinem Urxem. Proběhla rozsáhlá diskuse o 

možnostech randomizace pořadí, ve kterém se voličům zobrazují kandidáti na volebních 

lístcích. Vzhledem k technickým úskalím takového řešení se komise nakonec jednomyslně 

usnesla, že kandidáti budou na hlasovacím lístku řazení v pořadí daném losem, který 

proběhne 6. 11. 

 

Komise si ve volební aplikaci vyžádala následující úpravy; pan Urx a pan tajemník Blažek 

potvrdili jejich realizovatelnost: 

- Budou doplněny chybějící vlaječky pro přepínání mezi českou a anglickou verzí 

aplikace   

- Názvy některých tlačítek v aplikaci budou upraveny: Otevřít stánku voleb na Otevřít 

přehled kandidátů a pravidla voleb (přičemž by bylo ideální, kdyby se tato stránka 

otevřela v novém okně prohlížeče); Stáhnout tento lístek na Stáhnout identifikaci 

tohoto lístku 

- Oznámení Tento spot není aktivní – není aktivní nebo byl již deaktivován“ bude 

doplněno upřesněním „(V případě voleb může toto oznámení znamenat, že 

hlasovací lístek byl již použit)“ 

- Po volbě tlačítka Ukončit volbu nabídne potvrzovací dialog hlášku „Děkujeme Vám za 

účast ve volbách do akademického senátu FSV UK. Nyní budete přesměrováni 

na (a dále v závislosti na další domluvě buď na volební sekci stránky AS FSV UK, 



anebo na příležitostnou neveřejnou „přistávací stránku“ – možnosti prověří tajemník 

FSV Ondřej Blažek a dohodne finální podobu s Petrem Soukupem během tohoto 

týdne).  

 

V aplikaci bude zachována funkce znemožňující odevzdání šestého hlasu v jedné z komor. 

Aplikace nebude voliče upozorňovat na počet hlasů, které jim ještě zbývají.  

 

Po zanesení úprav do aplikace proběhne ještě jedno kolo testování, kterého se opět ujmou 

členové volební komise. V rámci tohoto testování obdrží členové komise zvací email ze 

Smartmailingu, stejně jako voliči při ostré volbě.  

 

Při odpovědi na dotaz ohledně anglické verze aplikace pan Urx vysvětlil, že veškeré úpravy 

textu probíhají nejprve v ní a teprve poté jsou překládány do češtiny.  

 

Petr Soukup informoval komisi, že během testování volební aplikace bylo uplatněno 75 ze 100 

voucherů a poděkoval členům komise za pečlivé testování. 

 

4. Harmonogram přípravy voleb 

 

Petr Soukup představil návrh harmonogramu přípravy voleb a činnosti komise. V krátké diskusi 

se komise shodla na dílčím doplnění materiálu s tím, že po zapracování úprav jej Petr Soukup 

postoupí AS společně s pokyny pro kandidáty ohledně možnosti prezentace jejich volebního 

programu.  

 

5. Další setkání komise je plánováno na pátek 6. 11. v 14:30. Členové komise, kteří se 

nebudou nalézat v karanténě, se fyzicky sejdou na Hollaru k převzetí a ověření nominací 

kandidátů. V 15:30 budou kandidátům přiřazena „papírovým“ losem čísla, akt bude přenášen 

živě prostřednictvím platformy Zoom.  

 

Případné setkání v mezidobí bude svoláno operativně a uskuteční se v pondělí 2. 11. v 15:30 

online.  

 

Zapsal: Jan Váška 

Ověřili: Martin Bláha, Petr Soukup 

 


