
6. dubnová schůze SIMSu 5.4.2020 

Přítomní: Anežka Kotková, Nick Ojo Omorodion, Lukáš Filip, Týnka Sluková, Daniel Kraus, 

Jan Sochor, Jakub Šmejkal, Barbora Navrátilová, Ondřej Mikuš, Agáta Renčová, Jana 

Mužíková, Sára Žáková, Daniel Páal, Barbora Krempaská, Eliška Černovská, Michal Ostrý, 

Vojta Michal, Kristýna Pelikánová, Kristýna Jandová, Míša Němcová, Jakub Dolejš, Kristýna 

Jelínková 

Omluveni: –  

Nepřítomní: Tomáš Čevela, Josef Rauvolf, Peter Václavík, Martina Barnová 

Program schůze: 

1) Informace od předsedy 

a) AS FSV UK 

● IMS bude mít menší rozpočet na účelová stipendia, minulý rok byl překročen 

● nová kolekce FSV oblečení, pokud bude mít SIMS prostor, tak to můžeme 

propagovat 

● je podepsaná smlouva na Pekařskou 10 v Nových Butovicích, u Pekařské 16 

se domlouvají ještě detaily 

● Ples FSV byl uspořádán za polovinu rozpočtu 

● prezentace nových Jinonic – byla tam Týnka Sluková → jí osobně se prostory 

hodně líbily 

● IMS se nejlépe prezentuje na veřejnosti z celé FSV 

b) Korona info 

● FSV chtěla koupit antibakteriální gely a roušky, ale nebyly k dostání 

● do školy se nepůjde dříve než 15.5., semestr bude do konce online formou a 

zkoušky zatím normálně (ještě se uvidí) 

● Nick info o přijímačkách a státnicích 

c) Pětiboj FSV 

● jestli to udělat online nějaké disciplíny 

● řeší se, jestli se bude moci udělat třeba 4 disciplíny celkově 

● pokud něco bude, tak online 

2) Zhodnocení proběhlých akcí 

a) Pětiboj FSV: Dodgeball 

● Bára: lidi to bavilo, neslyšela špatné ohlasy, může to zůstat jako další disciplína 

do Pětibojů, chce poděkovat všem, kteří se starali o přípravu atd. 

● Nick: také všem děkuje, proplacení hezky vyšlo 

b) Herní pivo 

● Sára: líbilo se jí to, i za ztížené situace a chtěla by ho uspořádat i v budoucnu 

● Bára: dobrý prostor, levné pivo, vlastní salon, souhlasí s opakováním akce 

● Nick: chválí prostor a také by to chtěl zopakovat 

● Daniel Páal: také se mu to líbilo 

3) Online akce, webináře po dobu “karantény” 

a) Online pivo/Online pubvíš 

● 16. 4. 2020 (čtvrtek)  

● Nick: nebylo by to asi na týmy, ale jednotlivě 

● Bára: lidé se dají rozdělit do více skupin, ale ten kdo hostuje, nemůže mluvit do 

všech skupin naráz → je to možnost jak to udělat 



● Daniel Páal: vytvořil by otázky a ujal by se toho 

● Soči: pomohl by Danovi 

● všichni (většina) jsme pro 

● mohli bychom pozvat učitelé, jelikož umí se zoomem také 

b) Online přednášky 

● Nick: otázka na přednáškový team, jestli by nemohli zkusit domluvit online 

přednášku s někým 

● Sára: mohla by se zkusit zeptat cestovatele Šimánka -> reakce: bylo by to fajn 

● je to teď na holkách, ale pokud někdo chce a má nápad, tak sem s ním 

c) co dál? 

● Michal Ostrý: jestli bychom nabízeli služby doučování pro studenty středních 

škol se zaměřením na mezinárodní vztahy 

● Jana: zkusit zprostředkovat zájemcům informace o našem oboru → online den 

otevřených dveří (stream na facebook) 

d) Nick: návrh na turnaj země město 

● 9.4.2020  

● anketa na fcb, kdo by o to měl zájem 

● prostřednictvím zoomu s pivíčkem, asi zoom na skupiny 

● Bára Navrátilová by zajistila zoom 

4) Akce po skončení nouzového stavu 

a) IMS voda 

● chceme ji udělat 

● Míša, pomohli by jí Anežka, Filip, Sára 

● zkusit nějakou méně známou řeku, aby tam nebylo tolik lidí 

● chtělo by to najít řeku, kde nebude hodně lidí, ale bude to téci 

b) VZtko 

● chceme dělat → kdy ho udělat → diskuze, asi červenec, a ještě se uvidí 

c) Seznamovák 

● chceme dělat → říjen, ještě se uvidí 

5) Anglická verze webovek SIMSu 

● chybí překlad medajlonků 

● uděláme to letos, každý sám nebo to udělá jeden? nebo to uděláme v září 

● do týdne si každý přeloží svůj na medailonek 

6) Merch SIMS/IMS (teď na to je čas) 

● Dan nám ukázala návrh -> líbí se 

● Dan to doedituje a hodí to na google disk, na schůzi vedení IMS to zkusí Nick 

navrhnout 

● Barča navrhla kampaň mikin -> koupíme si je a zpropagujeme je (na 

seznamováku) 

● Nick: prodej by fungoval formou hromadných objednávek přes google formulář 

2-3× do roka 

● diskuze o fontu: nějak ho sjednotit, aby to prošlo i lépe na vedení 

● oficiální font: Tillitium 400 

7) Online schůzka s Nigrinem 

a) Jazyky 

● Míša poslala Nigrinovi shrnutí diskuze k jazykům 

b) Připomínky ke studiu na IMS 

● Míša poslala Nigrinovi i podněty k výuce 



● Kuba: bakalář je jenom dějepis a skoro nic jiného 

● je těžké prolomit debatu o historii, jelikož je velké množství učitelů historiků 

● hodně lidí nechce chodit z bakaláře na magistra, jelikož si myslí, že je tolik 

historický – ve skutečnosti je jiný 

● bakalář by se měl udělat lépe, aby se více blížil pojetí magistra 

● názor: že je potřeba si prvák i odkroutit 

● proč trochu historii nezmáčknout a např. 2-3 hodiny věnovat současnému dění 

v dané zemi? → větší přesah do současnosti 

● Michal: na distančních má moderní dějiny hodně i s přesahem do současnosti 

● rozdíl mezi bakalářem a magistrem by mohl být lépe komunikován 

● studenti/ zájemci by měli mít relevantní informace před nástupem na školou 

● Vojta: čekal větší zasazování do současnosti a hlubších kontextů 

● Dan Kraus: jestli by učitelé nemohli reagovat během zkouškového období 

rychleji 

● kdyby někdo neměl aktualizovaný sylabus, tak říct Nigrinovi 

● Eliška: máme to podat Nigrinovi, aby to mohl poslat dát 

● chybí 20 let (teritoria do roku 90 a pak až aktuality)... bylo by fajn je vyplnit 

● Bára Krempaská: proč je takový rozdíl mezi distančním a prezenčním (na 

distančním je více moderní historie a současnosti) 

● Souhrn: 

● Myslíme si, to že jak se IMS prezentuje se neshoduje s realitou. My 

bychom to chtěli dělat, tak jak to prezentují. Za současného stavu na to 

nemá IMS pedagogické kapacity (odborníci). 

8) Různé 

a) z Velkého senátu od Elišky 

● připravuje se novela zákona o vysokých školách 

● nejspíše se povolí distanční zkoušky 

● řeší se, jestli i nakoupit pomůcky na tuto online formu 

● děkanské volno nebude (Nigrin), aby se stihly studijní povinnosti 

● hodit na stránky, že ani v době karantény nezahálíme a jsem aktivní :) 

b) doktorandi 

● Eliška: kdyby doktorandi byli více zapojeni, kdyby se třeba s Nigrinem řešily 

studentské problémy 

● doktorandi nejsou považováni ani za studenty za ani učitele 

● co je nejvíce trápí: vysoké nároky, podfinancování (7000,- za předmět na 

semestr), přístup odborových rad (velké nároky a malá flexibilita) 

c) p. doc. Konrád 

• debata o jeho přístupu k výuce 

• Sára: minulý rok se to řešilo a smetlo se to pod koberec 

d) až bude opět hodnocení výuky za semestr, tak to SIMS bude sdílet a propagovat 

 


