
7. dubnová schůze SIMSu - 18.4.2021 

 
Začátek schůze: 20:07 

Konec schůze: 23:03 

 

Přítomni: Alex Cholevová, Anežka Kotková, Barbora Krempaská, Daniel Paál, Jana Mužíková, Karolína 

Mrázková, Lukáš Filip, Matyáš Diestler, Michaela Němcová, Nick Ojo Omorodion, David Kalina, Radka 

Malcová, Vojtěch Michal, Klára Smitková, Kristýna Sluková, Lukáš Drobec, Matěj Appelt, Filip Šourek, 

Josef Rauvolf, Michal Ostrý, Tomáš Čevela, Jakub Šindelář 

Omluveni: Jakub Šmejkal, Daniel Kraus 

Nepřítomni: Karolína Kracíková, Peter Václavík 

 

Program schůze: 

 

 1) Informace z AS FSV (Nick) 

 

Mnohem více přihlášených na fakultu. Pravděpodobně díky prezentaci veřejnosti. 

Žebříček dle “vědy” - FSV UK nedopadla příliš dobře. Napíše “vytýkací” dopis ohledně 

hodnotících kritérií. 

Bude se zvyšovat prospěchové stipendium. 

Někteří zpochybňují docenturu paní děkanky - vše si obhájila. Jmenována docentkou od 

1. dubna. 

Vznik studentských ombudsmanů - bude se spolupracovat se všemi studentskými 

spolky včetně SIMS, instituce by měla fungovat od příštího semestru. Ombudsman bude 

volen, za IMS bude mít volby na starosti SIMS. Volby proběhnou před létem, aktuální 

info podá Filip. 

 

 

 2) Info o PR IMS a další (Filip) 

 

Stížnosti ohledně horší komunikace mezi studenty a pedagogy či funkčností SISu -> 

bude se dělat rozsáhlejší dotazník o funkčnosti těchto interakcí. Vznikne komise, která 

by dávala podněty ke konkrétním problémům. SIMS poslouží jako prostředník ke sběru 

informací o problémech od jednotlivých ročníků. Filip jakožto senátor předá případné 

podněty na AS FSV. Podněty by měly být pokud možno anonymní, každý by měl být 

podán individuálně. 

Plodná debata o prospěchových stipendiích: za známky X na studijní iniciativy.  

Filip prosí někoho ze SIMSu o pomoc s Facebookem - s ohledem na nadále trvající 

zoufalou pandemickou situaci by pomohlo, kdyby se někteří studenti občas podělili o 

pozitivní aktivity více i méně spojené s IMS, aby ostatní sledovatele částečně motivovali 

či jim v této stále pochmurné době zvedli náladu. 

 

 

 

 

 



 3) Slack - spokojenost s používáním? 

 

Řešily se záležitosti ohledně termínů a oznamování schůzí. Debata: vesměs pozitivní 

hodnocení. Je lepší si nastavit notifikace ke konkrétním kolonkám. Každopádně, žádná 

stížnost nepadla, se změnou komunikační platformy jsme spokojeni. 

 

 4) Zhodnocení proběhlého Infosetkání 

 

Studenti (zejména druháci, jichž se týká) schůzi hodnotí pozitivně. Děkují Lukáši Filipovi 

za její zorganizování. 

Apel na zřetelnější informování o konkrétních termínech prostřednictvím vyhlášek či 

jiných platforem (jak jich chodí více, studenti se v nich ztrácejí), na druhou stranu kladné 

hodnocení dřívějšího oznámení o zadávání projektů (2 měsíce předem). 

 

 5) Plánované akce 

  

Gamification Research - nápad Michala Ostrého: simulace vytváření scénáře či iniciativ 

k jednotlivým zejména geopolitickým událostem, spíše na úrovni institutu, hodilo by se i 

k aktuálním událostem (viz třeba Ukrajina) 

PubVíš - bude se konat ve čtvrtek 6. května, organizátoři: Daniel Paál, Radka Malcová, 

Kája Mrázková, Klára Smitková, Maty Diestler, bude se konat na Zoomu přes Kahoot 

VZtko - návrh Nicka na uspořádání v Sosni, jakožto nostalgii na seznamováky, váhá se 

mezi první a druhou polovinou září 

neformální GameNight - očekává se menší účast, protože už bude teplo a asi 

rozvolněno, klidně se může konat i o víkendu, sobota 15. května 

Teritoriální grilování - jedno z míst může být přístav na Karlíně, případně Ladronka, 

Stromovka, Parukářka; datum: pátek 25. června 

seznamovák - dobře se jeví termín 3. - 5. 9. 2021 (pátek-neděle), majitel kempu Josef 

Růžička s námi počítá;  

organizátoři & infiltrátoři: Nick Ojo Omorodion, Lukáš Filip, Vojta Michal, Matyáš Diestler, 

Kuba Šmejkal, Kuba Dolejš, Tomáš Čevela, Dan Kraus, Míša Němcová, Barča 

Krempaská, Alex Cholevová, Klára Smitková, Lukáš Drobec, Týna Sluková, Jana 

Mužíková, Michal Ostrý, David Kalina, Kája Mrázková, Eva Mrázková, Sára Žáková 

  

 6) Přednášky 

 

V tuto chvíli jsme téma neotevřeli, pouze odkázání na přednáškový tým. 

 

 7) Různé 

 

- Míša: IMS voda - záloha 10 - 15 000, nejdříve by zaplatil SIMS, později by částku 

účastníci svými jednotlivými platbami dohromady vrátili 

- Nick: ohledně triček - pan Nigrin podpoří 


