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VYTVOŘENÍ HLASOVÁNÍ V POLLY
(VČETNĚ TAJNÉHO HLASOVÁNÍ)
1. Přidání hlasovacího modulu Polly do Týmu
Aplikace Polly umožňuje vytvářet přehledná hlasování v jednotlivých kanálech týmu nebo
přímo v chatu videokonference. Polly umožňuje hlasování s pouze jednou odpovědí na
uživatele (standardní hlasování) a kromě veřejného hlasování (jména hlasujících jsou u
odpovědí zobrazena) umí i anonymní/tajné hlasování (každý smí hlasovat právě jednou, ale
aplikace nezobrazí, jak kdo hlasoval, a to ani administrátorům týmu). Díky tomu je možné Polly
využít jako plnohodnotnou náhradu pro různá hlasování, pokud schůze probíhá v distančním
režimu.
Poznámka: V současné době aplikace není dostupná v českém jazyce.
Při úplně prvním použití Polly musíte aplikaci nejprve najít. V kanálu, kde chcete hlasování
vytvořit (nebo v chatu videokonference) klikněte pod textovým polem, kde byste psali nový
příspěvek, na tři tečky a v zobrazeném menu do vyhledávacího pole napište „Polly“.

Klikněte na zobrazenou ikonku Polly. Aplikace vás vyzve k autorizaci – přihlaste se svým
školním účtem. Toto stačí udělat pouze napoprvé. Od tohoto momentu dále budete mít Polly
dostupnou přímo přes malou ikonku pod textovým polem, kde píšete nový příspěvek (malý
tukan).
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2. Nastavení a vložení hlasování
Po kliknutí na ikonku Polly se vám zobrazí karta pro vytvoření nového hlasování.
Na každé fakultě (DAMU, FAMU, HAMU) včetně rektorátu jsou vybrány 2-3 osoby, které mají
k dispozici placenou licenci a tím dostupné všechny funkce a 500 odpovědí za měsíc (pro
zjištění těchto osob, prosím kontaktujte počítačové centrum na adrese pc@amu.cz).

V poli „Audience“ můžete (v případě, že Polly zakládáte v týmu) vybrat, do kterého kanálu se
má hlasování zobrazit. Můžete tak mít například speciální kanál pouze pro hlasování.
Hlasování můžete buď odeslat do kanálu / chatu ihned, nebo pokud odškrtnete zaškrtávátko
„Now / Nyní“ u „Send poll at“ můžete nastavit budoucí čas, kdy se hlasování zveřejní
automaticky. Datum ukončení hlasování je přednastaven na 7 dní od začátku. To tak klidně
můžete nechat, hlasování můžete kdykoliv ukončit manuálně, jakmile odhlasují všichni
zúčastnění.
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Dále je třeba zadefinovat otázku, například „S návrhem usnesení XX souhlasím“ či „S návrhem
na jmenování XX docentem souhlasím.“ a vyplnit možné odpovědi „Ano / Ne / Zdržuji se“.
Hlasování si můžete nadefinovat čistě dle svých potřeb.
V případě, že vyžadujete, aby každý mohl hlasovat právě jednou a účastníci si nemohli přidávat
vlastní odpovědi, je důležité nechat dvě zaškrtávátka („Allow multiple votes“ a „Audience can
add choices“) pod vyplněním možností odpovědi NEzaškrtnutá.

Dále, možnost „Comments on poll / Komentáře k hlasování“ umožňuje vést komentářovou
diskuzi přímo ke konkrétnímu hlasování. Je na zvážení, zda toto chcete mít zapnuté,
doporučujeme nejdříve nanečisto vyzkoušet.
Hlasování se mohou zúčastnit i pozvaní externisté, kteří nemají AMU účty. Takovou externí
osobu přidáte buď do probíhající schůzky posláním odkazu na schůzku a nebo v případě Týmu
přidáním externí osoby jako účastníka (hosta) daného Týmu.
Pro hlasování jen pro členy orgánu (nikoli hosty nebo veřejnost) je vhodné použít Tým
s pozvanými účastníky pouze s AMU účty. Například vedle „veřejného“ Týmu senátu se může
vytvořit další uzavřený Tým, který bude jen pro pozvané hlasující senátory, kde pomocí Polly
bezpečně a tajně odhlasují.
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3. Možnosti hlasování
3.1. Veřejná hlasování (aklamací)
Vzhledem k povaze hlasování doporučujeme u veřejných hlasování kombinaci možností „Show
results in real-time / Zobrazí výsledky hlasování v reálném čase“ a „Non-anonymous /
Neanonymní“

Příklad výsledku veřejného hlasování je vidět na obrázku:
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3.2. Tajná hlasování
Jak bylo uvedeno výše, aplikace Polly umožňuje kromě veřejného hlasování (jména hlasujících
jsou u odpovědí zobrazena) vytvářet i anonymní tajné hlasování (každý smí hlasovat pouze
jednou, ale aplikace nezobrazí, jak kdo hlasoval, a to ani administrátorům týmu).
V případě, že se rozhodnete využít k tajnému hlasování právě Polly, je nezbytné zajistit, aby
všichni hlasující hlasovali prostřednictvím Polly (a nikoliv například část prostřednictvím Polly
a část pomocí tištěných hlasovacích lístků a urny)
U tajných/anonymních hlasování doporučujeme použít možnosti „Results available after poll
closes / Výsledky budou dostupné po ukončení hlasování“ a „Anonymous / Anonymní“.
V případě tajného hlasování jsou výsledky nedostupné až do uzavření hlasování (které je běžně
nastaveno na „za týden“). Jakmile odhlasovali všichni zúčastnění, můžete však z pozice
administrátora hlasování ručně ukončit. To uděláte kliknutím na tři tečky v okně s hlasováním
a výběrem možnosti „Close / Ukončit“. Následně se zobrazí všem účastníkům výsledek
hlasování.

Dále můžete průběžné výsledky hlasování zveřejnit (kliknutím na tlačítko „Preview“ a
následně „Send / Odeslat“, vidíte online, kolik účastníku již hlasovalo. Tuto možnost však
nedoporučujeme.
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Příklad výsledku tajného hlasování je vidět na obrázku:

Ve stejném menu můžete pak i exportovat výsledky hlasování do csv formátu klinutím na
„Export“ a vložit je případně do zápisu z jednání.
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4. Zdroje:
Níže uvádíme zdroj čerpání informací uvedeného postupu vytváření hlasování v aplikaci
Polly:
https://www.vscht.cz/files/uzel/0053089/0013~~C0lNzC3WzTu8sCw_RbcqsTg15fDCvMNr
AQ.pdf?redirected
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