
4. lednová schůze SIMSu 14.1.2021 
 

Přítomni: Alex Cholevová, Anežka Kotková, Barbora Krempaská, Daniel Paál, Filip Šourek, Jakub 

Šmejkal, Jana Mužíková, Karolína Mrázková, Lukáš Filip, Matěj Appelt ,Matyáš Diestler, Michaela 

Němcová, Nick Ojo Omorodion, Peter Václavík, David Kalina, Radka Malcová, Tomáš Čevela, 

Vojtěch Michal,  Michal Ostrý, Klára Smitková, Kristýna Sluková, Lukáš Drobec, (a čestní členové Jan 

Kužela, Eliška Černovská) 

Omluveni: Karolína Kracíková, Josef Rauvolf, Jakub Šindelář 

Nepřítomni: Daniel Kraus 

 

 

1) Přivítání + informace z AS FSV, pokladnička SIMSu 

a) Úterý 12. 1. - poslední zasedání starého AS (dvouleté funkční období) 

Důležité body - FSV usilovala o nevratnou půjčku 30 000 000 Kč z 

celouniverzitního fondu (“Mikuláš”), nějaké fakulty (třeba MatFyz) proti… 

Nakonec jsme ji dostali. Na dostavbu Nových Jinonic 

b) Plán zřízení pozice ‘studentského ombudsmana’ - prostředníka mezi 

studenty a vedením fakulty, který by řešil ožehavé problémy studentů, se 

kterými by se studenti nechtěli svěřovat SIMSu nebo učitelům 

c) Pokladnička SIMSu - celý semestr ji bude mít na starost Lukáš Filip, 

peníze z “párty kasičky” postupně převede do této pokladničky, už je 

nahrán první výpis našeho účetnictví (zatím nejsou promítnuty platby za 

IMS roušky a mikiny) 

 

2) Povídací bod o spokojenosti s fungováním SIMSu a tím, co v něm děláme 

a) Kuba Šmejkal: velká spokojenost s fungováním Facebook týmu, prosí o 

lajkování ze strany členů SIMSu, aby byly příspěvky více vidět. 

b) Matyáš: Je spokojený s možností organizování akcí, jen škoda, že 

nemohou být prezenčně. 

c) Lukáš: Též plně spokojen, jen prosí o více feedbacků ze středních škol. 

d) Bára: Oproti minulému roku ještě lepší koncepčnost a hladký průběh při 

veškerých záležitost, o přes nutnost být online :-(. 

e) Vojta: Možná bylo v určitou dobu hodně akcí najednou, každopádně plná 

spokojenost s informovaností i dobrou funkcí vztahu “studenti-SIMS-

pedagogové”. 

f) Nick: je možné, že se stane budoucím místopředsedou AS FSV UK, a tak 

přemýšlí o předání funkce předsedy SIMSu pro LS. Čestný odchod za 

účelem uvolnění místa pro “mladší” generaci i ‘nekumulaci’ funkcí. Na 

příští schůzi si plánujeme zvolit nového předsedu. 

add. Nigrin: byl moc rád, že je nás v SIMSu tolik, aneb fungujeme velmi 

inkluzivně, a můžeme si tak v mnohém pomoci. 

 

 

3) Mikiny IMS a roušky IMS 

a) Roušky  

- Jana: “Měla by být ještě jedna vlna kampaně. Jinak zájem je a studenti si 

nové roušky chválí, byť jejich gumičky jsou slabším místem.” 

- Chtělo by to objednávací formulář namísto kontaktování konkrétního 

člověka.  
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- Jana s Lukášem jej vytvoří.  

- Pochvala nošení našich IMS roušek na DoD FSV UK 

b) Mikiny  

- Nick, Alex i všichni: Naprosto libové! 

- Do týdne přijde objednatelům email s platebními údaji 

- Pokud někomu nesedí, může si později vyřídit její výměnu 

- Tentokrát nikam nesdílet do oficiálního oznámení o jejich prodeji 

 

4) Zhodnocení proběhlých akcí (chrIstMaS párty, Teritoriální vaření II) 

a) ChrIstMaS party 

- organizátorky Míša, Alex, Jana, Anežka 

- přes 30 lidí dorazilo, celkem slušná účast s ohledem na “pochmurnější 

dobu” 

- Anežka považovaná za “srdce vánoční party” <3 

- Zoom se osvědčil, na rozdíl od Discordu při audiovizuálním kontaktu 

neseká a obecně funguje mnohem plynuleji 

- program zcela perfektní - vaření svařáku, balení dárků, vánoční kvíz, 

veškerý pokec, dokonce i přítomnost pana Bally a Kozáka <3 

- Všichni ještě jednou srdečně děkují! 

b) Teritoriální vaření II 

- jistá výtka kvůli dvěma akcím ve dvou dnech 

- vaření se konalo hned po 14 dnech 

-> nižší sledovanost, méně otázek 

- Filip Šourek doporučuje větší interval - např. jednou za 2 měsíce 

- je třeba lajkovat jednotlivé náležitosti k videu (algoritmy vládnou), proto i 

u Facebooku tento apel 

 

5) Přednáška Elišky Č. o vodní bezpečnosti 

a) - Uvidí se, jaká bude situace koncem ledna 

- Tou dobou by se dal definitivně doladit termín, předběžně se uvažuje 17. 

únor 

- S nejvyšší pravděpodobností se přednáška uskuteční online, 

pravděpodobně na Facebooku, akci bychom rádi pojali nad rámec SIMSu 

<- sečtělost Elišky v environmentálních tématech si zaslouží velkou 

pozornost (Filip Šourek) 

- veškerá propagace jako vždy 

 

6) Den na FSV online/online DOD IMS 

a) DOD FSV UK 

- výstup IMS perfektní! 

- měli jsme vlastní roušky i hrníčky 

- pan ředitel Nigrin se příjemně rozpovídal, Vojta Michal výborně popsal 

studium z našeho pohledu 

- Pan Nigrin navíc vyzdvihl studentské aktivity a funkci SIMSu. Věří, že 

prezentace tohoto familiérního prostředí přiláká uchazeče 
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- Ceníme, že Mára Boňko z IPS (PK) zmínil SIMS jako jediný volený 

spolek na fakultě. 

b) DOD IMS FSV UK 

Bc. 

- na starosti má Filip Šourek 

- z řad vyučujících vystoupí Nigrin, Lizcová, Tomalová, Fiřtová 

- Týnka Sluková bude fotit, další moderátorka Anča Urbanová 

Mgr. 

- prezentovat bude Hornát 

- proběhne debata s absolventy (alumni IMS), půjde o zajímavé hosty 

 

7) Pofell s pedagogy IMS (KES) 

a) - proběhne pravděpodobně v angličtině 

- jedním z hostů by měl být Morales, zkusíme pozvat Weisse, aby to 

mohlo být česky 

- událost dáme na Facebook 

 

8) Nástřel termínů akcí o zkouškovém a začátku LS 

a) - problémem je stále probíhající zkouškové, které má každý student 

rozvržené jinak. 

- Lukáš Filip navrhuje spíše neoficiální sraz na určité platformě. Například 

na Discordu při herním večeru 

- zajímavě se na přelomu ledna a února jeví tzv. PubVíš? - témata: DSSE 

a PMSD. Naučný kvíz především pro prváky. Vše vyřešíme na Slacku. 

 

9) Erasmus na magistru 

a) - otázka, jak vše půjde v této době ‘covidové’ 

- je potřeba zjistit, jak jdou či nejdou plnit metodologické semináře a 

diplomové semináře distančně 

- Prosba na Lukáše Filipa, aby se na schůzi vedení zeptal na uvolnění 

magistrů na Erasmus 

 

10) Návrh novely stanov 

a) Filip Šourek 

- Úprava na: “nebo v případě, že člen neplní své povinnosti (definované v 

bodě č. 7 stanov)” a “Každý řádný člen SIMS má právo poukázat na 

neplnění povinností jiného člena nebo na celkovou neaktivitu jiného člena 

v rámci spolku - v takové situaci následuje hlasování.”; “ 

- Pan Nigrin hovořil o ošemetnosti tohoto mechanismu, každopádně 

souhlasil, že je třeba jej v korektní podobě zavést. SIMS se od jeho dob 

významně proměnil, a ačkoliv funguje na dobrovolnické bázi, každý člen 

by se měl podílet na určitém výstupu či jiné činnosti. 

- Pokud by toto hlasování probíhalo, nesmělo by být “o něm/ní, bez 

něj/ní”. 

- Lukáš Filip navrhuje krátkou formulaci, která umožní tomu, o jehož 
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vyloučení se hlasuje, obhajobu 

- Musí být 3 absence na schůzi bez omluvy. 

b) Prosba na Filipa Šourka o vytvoření dokumentu, kde může každý 

doplňovat stanovy. Více ve Slacku. 

 

11) Různé 

a) potřeba apelovat na CJP, aby nediskriminovalo studenty v LS s tím, že by 

byla část semestru online a pak prezenčně, kvůli studentům, kteří dojíždí 

a nemají v Praze bydlení 

- celkově chce zjistit, jak to bude s výukou jazyků v LS během pandemie 

b) studenti z ČNS by si přáli besedu/call s Nigrinem ohledně Řezna - zařídí 

Bára s Míšou 

 

 


