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

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

Němcová, Nick Ojo Omorodion, David Kalina, Radka Malcová, Tomáš Čevela, Vojtěch Michal, Michal 

Ostrý, Klára Smitková, Kristýna Sluková, Lukáš Drobec, Daniel Kraus, Karolína Kracíková, (a čestný 

člen Jan Kužela) 

Omluveni: Jakub Šindelář 

Nepřítomni: Peter Václavík, Josef Rauvolf 

 

1. Informace z vedení IMS a AS FSV 

a. Vedení IMS - zkouškové LS? S nejvyšší pravděpodobností též online. 

Zkoušky květen, červen, a září. Prezenční zkoušky dobrovolně. Knihovna 

funguje, do 16:00.  

Erasmus - výběrové řízení v prvním březnovém týdnu, elektronické přihlášky 

od 15.února.  

Jazyky i v LS online, ale učitelé možná za zlepšení situace sami přistoupí k 

prezenční formě, uvidíme. 

b. AS FSV UK - úterý 2.2.: 1. plénum. Moc věcí se nedělo, hlavně volby. Paní 

děkanka se vyjádřila o online veletrhu VŠ (náhrada za Gaudeamus), nejvíce 

jde FSV kontaktní kampaň, škoda této doby. Věda na FSV hodnocena velmi 

pozitivně! FSV se již předem rozhodla, že LS proběhne online.  

Předsednictvo AS - Předsedkyně - Magda Pečená IES, Místopředseda - Nick 

Ojo Omorodion IMS, zbylí členové předsednictva Tomáš Kouba IPS, 

Veronika Macková IKSŽ 

2. Nickova rezignace + volba nové/ho předsedy/kyně SIMSu 

a. 10. 2. 2021, 20:20 - Nick rezignuje na předsedu SIMSu, zůstává v SIMSu 

jako řadový člen 

b. Volba nového předsedy SIMSu - navržení kandidáti: Michaela Němcová, 

Lukáš Filip 

Výsledek: Michaela Němcová: 12 hlasů (52 %), Lukáš Filip: 10 hlasů (43 %), 

zdrželi se: 1 (4 %) 

Michaela Němcová zvolena novou předsedkyní SIMSu 

 

3. Volba/potvrzení místopředsednictva SIMSu 

a. Filip Šourek chce pokračovat jako místopředseda pro akademické záležitosti, 

nikdo další nekandiduje. 

Volba místopředsedy pro akademické záležitosti: Filip Šourek (100 %), zdrželi 

se (0 %) 

Filip Šourek (znovu)zvolen místopředsedou pro akademické záležitosti. 

b. Kristýna Sluková chce pokračovat jako místopředsedkyně SIMSu pro PR, 

protikandidát: Jakub Šmejkal 

Volba nového místopředsedy SIMSu pro PR: Kuba Šmejkal (55 %), Kristýna 

Sluková (41 %), zdrželi se (5 %) 

Kuba Šmejkal zvolen místopředsedou SIMSu pro PR. 

c. Uvolnilo se místo místopředsedy SIMSu pro společenské akce, kandidáti: 

Lukáš Filip, Anežka Kotková, Barbora Krempaská 

Volba nového místopředsedy SIMSu pro společenské akce: Lukáš Filip (59 

%), Anežka Kotková (18 %), Barbora Krempaská (18 %), zdrželi se (5 %) 

Lukáš Filip zvolen místopředsedou SIMSu pro společenské akce. 
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Kuba Šmejkal upraví medailonky SIMSu v souvislosti s personální změnou 

pozic. 

4. Hlasování o změně stanov SIMSu 

a. Schvalování novely stanov 

Pro (100 %)  

Proti (0 %) 

Zdrželi se (0 %) 

Návrh byl přijat. 

 

5. Zhodnocení DOD IMS 

a. Akce byla moc pěkná, zejména přítomnost Jakuba Szántó. Nick velmi chválí, 

jen škoda menší pozornosti věnované SIMSu. Filip Šourek děkuje všem 

organizátorům - Týně Slukové, Anně Urbanové a Kubovi Dolejšovi. 

Magisterský DOD též velmi povedený (KRVS).  

Veškeré rozhovory byly podané jako v televizi. 

6. YouTube kanál SIMS 

a. Kuba Dolejš má na starosti oficiální kanál IMS. Má tedy úvazek s institutem, a 

koordinačně by tak nemohl kanál obstarávat. 

Matěj Appelt by se YT kanálu SIMSu budoucnu rád ujal. Na SIMS YT kanál 

budeme moci nahrávat videa, která se nehodí na YT IMS, např. videa ze 

seznamováků. 

7. Studentské peníze 

a. Ve čtvrtek 18. 2. 2021 proběhnou prezentace projektů žádajících o 

studentské peníze. Do 16. 2. deadline. 

b. Anežka navrhuje peníze na zahradní sešlost někdy v červnu, pokud budou 

adekvátní podmínky. 

Nick navrhuje IMS turnaj v beerpongu 

Částečně by se dala zadotovat IMS voda. 

Matyáš přišel s místem v Karlíně u Vltavy, kde by se dala udělat grilovačka, 

napíše více do Slacku. 

Dalo by se zažádat o další předměty s logem SIMSu - např. samolepky 

add. VZko 

Lukáš Filip navrhuje upřesnění náležitostí dalšího výjezdního zasedání IMS, 

hlavně termín. 

8. (5-)Online-boj FSV - návrh disciplíny 

a. viz zápis ze schůzky stud. akcí - karaoke, naběhané kilometry studentů 

institutu/osoba, pub quizy 

b. karaoke ve smyslu zpívání cizích hymen 

i. kdo nejlíp zazpívá hymnu, dostane body - problém kvantifikace 

c. soutěž v počtu vypitých piv 

d. disciplíny 5-boje by měly být kvantifikovatelné, aby nedocházelo k 

nevraživosti 

e. turnaj ve slovním fotbale online 

i. šel by udělat turnaj s pavoukem, discord 

ii. potřeba ověřit, jestli funguje, když už nefunguje Adobe Flash 

f. turnaj v AZ-kvízu 

i. Lukáš Filip říkal, že by se to celkem těžko moderovalo, sekalo se to, 

padalo to a tak... 
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9. Plánované akce + akce na začátku LS 

a. Matyáš: návrh na Welcome party LS 

Kája Kracíková (Jan Kužela + Kolenovská): návrh na další - 1) 

přednášku/besedu/debatu o Bělorusku někdy před 25. březnem (výročí 

vzniku Běloruské lidové republiky) - očekávají se protesty; aby se 

nezapomnělo na tamější dění, konala by se offline asi ve Skautském institutu; 

2) výstavu fotografií ze současného Běloruska, online v různých platformách 

či tištěných/interaktivních médiích 

b. Nápad na organizované bobování (Grébovka, někde venku prostě) 

c. PubVíš - na konci února, pouze otázky z DSSE a PMSD - pro prváky příprava 

ke zkoušce, pro starší zopakování vědomostí 

10. Grafika merche 

a. bylo by fajn se domluvit s ostatními spolky FSV, jestli dávat na merch všech 

institutů nápis FSV nebo nějak koordinovat design merche 

b. přijde nám, že když se nejedná o oficiální merch, tak není potřeba, aby byl 

design merche jednotný, kdyby to bylo oficiální zeshora, tak klidně 

c. paní děkanka zbožňuje naše mikiny <3 

d. obecně nepovažujeme kritiku mikin na FB za úplně relevantní z výše daných 

důvodů 

e. Autor grafiky mikin Dan Kraus říká, že se snažil nápis FSV namontovat do 

loga, ale nevypadalo to hezky, navíc lidi spíš znají UK než FSV 

f. rozhodně ale nejsme proti celofakultním institutových mikinách 

g. Anežka přišla s nápadem stejné grafiky mikin na trička, kraťasy, plátěnky… 

byl by to super jednotící prvek například u sportovních turnajů 

i. Vojta poznamenal, že je těžké najít dobrý střih triček 

ii. možná bychom měli změnit design loga na triko 

iii. návrh Alex na triko s různobarevnými rukávy 

iv. firma, co by mohla dělat trička ta, která dělala trička na 17. listopad 

2019 

h. kulichy nebo kšiltovky? 

i. Vojta Michal má zkušenosti s potiskem zimních čepic 

 

11. Výuka teritorií a zkouškové v ZS 

a. Nick udělá google formulář s hodnocením zkouškového a výuce teritorií 

b. Rozsáhlá debata hodnotící výuku teritorií a zkouškové v ZS 

 

12. Různé 

a. Problém se zápisem seminářů teritorií - i když člověk viděl volnou kapacitu, 

tak ho SIS hodil na čekačku 

i. když je to teď online, nešlo by navýšit kapacitu 

ii. možná je problém toho, že studenti z vyšších ročníků zabírají místo 

druhákům (EI a MDSA je úplně plno a zbytek taky) 

iii. je potřeba pohlídat rozložení studentů dle kódů JMB / JTB 

iv. semináře nám přijdou super, protože probírají i věci ze současnosti 

b. IMS voda 2021 

i. čestný člen Maty Bubeník nám rád pomůže s grafikou merche 

ii. budeme si žádat o finance na Vodu merch od AS FSV 

iii. Míša bude potřebovat dobrovolníky na organizaci => více na Slacku 



5. únorová schůze SIMSu 10.2.2021 
 

 

c. Ročníkovky 

i. Lukáš nabádá druháky, aby si dali pozor na projekt BP, který po nich 

bude požadován na konci LS - je potřeba mít vedoucího a nějaký 

projekt včetně literatury 

ii. bylo by fajn se o tomto zmínit ve vyhlášce k organizaci LS 

iii. možná by bylo fajn termín projektu BP napsat do sylabu ročníkovky 

iv. → téma ročníkovky fajn podnět pro video na SIMS kanál nebo 

seminář na Zoomu a z toho záznam sestříhat a dát na YT 

v. předběžný termín by byl někdy kolem konce dubna (cca 5 týdnů před 

odevzdáním)  

 

 

 


