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Přítomní: Jakub Dolejš, Kristýna Sluková, Nick, Barbora Krempaská, Jana Mužíková, Michaela
Němcová, Daniel Paál, Kuba Šmejkal, Vojta Michal, Maty bubeník, Lukáš Filip, Tomáš Čevela, Daniel
Kraus, Kristýna Pelikánová, Agáta Renčová, Honza Sochor, Sára Žáková, Anežka Kotková
Omluveni: Josef Rauvolf, Kristýna Jandová, Týna Jelínková, Ondra Mikuš, Michal Ostrý, Peter
Václavík, Martina Barnová
1) Informace od předsedy
Na Senát FSV UK se řešilo povolování smluv, úprava vjezdu do garáží v Jinonicích pro místní
obyvatele. Vedení IMS: na stěhování Jinonic je dostatečný počet pomocníků a mělo by proběhnout
hladce. V srpnu bude následovat ještě vybalování v Pekařské, na které budou potřeba pomocné síly
studentů (možnost brigády). Poslední schůze IMS: bude se dělat alternativa online výuky na zimní
semestr (plán B). Vznikne nová pozice pro koordinaci distanční studia (online studia). Další informace
budou po nadcházející schůzi vedení IMS. SIMS by chtěl na poslední schůzi pochválit vyučující za
přechod na online výuku.
2) Zhodnocení akcí a fungování SIMSu během nouzového stavu
Předseda SIMSu Nick chválil dva online kvízy proběhlé v karanténě. Je však škoda, že jsme neudělali
nějakou online přednášku. Jiné studentské spolky byly aktivnější v akademické sféře, což je SIMSu
někdy vytýkáno. V budoucnu by bylo dobré spolupracovat s jednotlivými katedrami IMS FSVK UK.
Pokud v budoucnu budeme dělat online přednášky, tak bychom měli zajistit dobrou kvalitu zvuku i
obrazu. Do budoucnosti by SIMS chtěl využívat i online rozhraní pro přednášky (*Zoom).
3) IMS na vodě
Organizace zatím probíhá bez problémů. Budou i společný trika na vodu, které budou částečně
sponzorovaní IMS.
4) VZtko
Uskuteční se poslední víkend v září: 25.–27.9.2020 Podrobnější informace a organizace se bude dělat
koncem srpna či začátkem září.
5) Merch S/IMS
Na návrzích nebudou použity obličeje současných pedagogů, ale můžeme využít dát historické
osobnosti. Láhev zelení či jiného alkoholu musí být bez značky. SIMS se zeptáme rodiny pana Křena,
zdali bychom mohli použít jeho jméno. Merch by měl být hotový na VZtko.
6) Seznamovák
Bude v termínu 4.-6.9. 2020 bude to ve středisku Soseň. Nezúčastní se ho doc. Vykoukal. Celkově se
na organizaci hlásí: Nick, Sára Žáková, Dan Kraus, Dan Paál, Týna Sluková, Lukáš Filip, Jana Mužíková,
Vojta Michal, Kuba Šmejkal, Týna Jandová, Kuba Dolejš, Ondra Mikuš, Agáta Renčová, Týna
Pelikánová, Míša Němcová, Anežka Kotková, (a Bára Krempaská, Týna Jelínková, [a Eva Mrázková]).
Zápisy studentů do prvních ročníků budou administrativním úkonem, což znamená, že nemůžeme
SIMS představit a pozvat studenty hromadně na seznamovací kurz. Budou rozdávány propagační
lístečky o kurzu při administrativním zápisu. Další informace budou na facebookové skupině a poté
v emailové korespondenci.
7) plán B v případě druhé vlny Covidu-19
Podmět SIMSu: Dělat online přednášky (videa, nahrané záznamy přednášek atd.). Pokud na to dojde,
tak zjistit od studentů podměty pro online výuku.
8) Kauza Čížek
SIMS se distancuje od kauzy okolo ukončení spolupráce IMS s M. Čížkem.
9) Hodnocení letošního SIMSu předsednictvem
Dne 8. června 2020 proběhla schůzka předsednictva, kde se reflektovala jejich práce v akademickém
roce 2019/2020 a fungování SIMS.
Hodnocení předsedy SIMSu Nicka
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Do budoucna je třeba zlepšit kontrolu docházky, jelikož někteří lidé proklouzli současným systémem
kontroly. Pochválil práci fotografky Kristýny Slukové jako „nejlepší fotografku za dobu, co Nick je
součástí SIMSu. Oceňuje její pohotovost a obětavost.
Studentské spolky FSV: spolupráce ve formátu podobném předsednictvu EU. Spolek bude aktivnější
před disciplínou Pětiboje FSV, kterou má na starosti. Bude svolávat schůze spolků FSV a starat se o
FB/IG Studentských akcí FSV (viz zápis ze schůzky spolků s PR oddělením FSV).
Nová struktura SIMSu: Ve facebookové skupině ne všichni reagují, nedělají žádnou práci a nechávají
úkoly na druhých, což je zapříčiněno velkým množstvím jedinců v příslušných sekcích. Nově budou tři
místopředsedové a každý bude mít specifickou funkci (viz nové stanovy).
Kritické sebehodnocení: Nick si myslí, že mohl udělat víc, co se týče koordinace, hektičnost některých
akcí a úkolů. Mohl mít větší nadhled nad působením jednotlivých sekcí. Nejvíce ho mrzí váznutí
komunikace mezi členy SIMSu. Všem členům spolku děkuje za kritiku.
Místopředsedkyně Bára Krempaská
Celkově chválí akce SIMSu. Avšak po Vánocích aktivita členů a celkově spolu upadla. V budoucnu by
se podle ní měla zlepšit komunikace na facebookových stránk spolku se studenty potažmo veřejností.
Negativně vidí málo uskutečněných akademických akcí (debaty).
Kritické sebehodnocení: poděkovala za reakce na její působení. Osobně se snažila zapojit do
organizace většiny akcí a pomáhat.
Místopředsedkyně Michaela Němcová
Celkově hodnotí uspořádané akce. V době karantény jsme toho dle ní moc nedělali.
Dále by měl SIMS pracovat na komunikaci. Nebát se říct svůj názor, být v komunikaci otevřený a
reagovat! Do budoucna by bylo podle jejího mínění pro lepší fungování spolku, říct si, co od našeho
členství očekáváme, co nás baví a chceme dělat. Míša navrhla, že pokud nebudeme v průběhu roku
s funkcí spokojeni, tak bychom si o tom na lednové schůzi promluvili a případně svo funkci změnily.
Sebehodnocení: váží si pozitivních komentářů ohledně svého působení. Uvědomuje si, že některé
věci dělala na poslední chvíli.
Místopředseda Jakub Dolejš
Sebehodnocení: to co dělal, si myslí, že udělal dobře. V průběhu roku toho však chtěl vykonat více.
CO se týče platformy facebook, tak nebyl nespokojen s postováním na zdi a chybělo větší zapálení
pro věc. Dále nebyla využita kapacita a do budoucna by se měl dostat na lepší úroveň.
Jakub bude pokračovat s youtube kanálem IMS. Potřebuje nahradit spolupracovníka/spolupracovníci
místo odcházejícího Jana Sochora. Dále by bylo dobré youtube kanál dělat ve více lidech (pozice
grafika, moderátorka). Dále by bylo potřeba více grafiků.
10) Hodnocení letošního SIMSu členy SIMSu
Jan Sochor: Předseda zadal úkol, ale nekontroloval moc jeho provedení a splnění (ne ve všem
participace). Jeho úkoly by více rozprostřel na jednotlivé sekce (míň úkolů). Navrhuje dát do
formuláře pro přihlášení do SIMSu, co by chtěl nový člen v SIMSu dělat za úkoly. Dále bychom mohli
příští rok přejít na jinou komunikační platformu (aplikace sleg).
Anežka Kotková: V budoucnu by byla dobrý větší kontrola, jestli lidé plní své úkoly a tak ´é zlepšit
komunikaci.
11) Nové stanovy SIMS
Změna funkcí místopředsedů
a) Místopředseda pro společenské akce zodpovídající za;
 společenské večerní akce (piva, párty, karaoke...), výjezdní zasedání IMS, seznamovací kurz
prváků, Pětiboj FSV, sportovní turnaj IMS, komunikace s ostatními spolky FSV
b) místopředseda pro akademické záležitosti zodpovídající za;
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přednášky, správu emailu SIMS, komunikace s vedením IMS, schůze vedení IMS, řešení
studentských podmětů, komunikaci s Akademickým senátem FSV UK, studenty na Erasmu,
spolupráce se zahraničními studenty a studenty distančního studia,
c) místopředseda pro PR zodpovídající za;
 Facebook, Instagram, stránku SIMS na webu IMS, YouTube kanál IMS, merchandise
SIMS/IMS, komunikace s PR oddělením IMS/FSV.
Dále je dobré mít v SIMSu zástupce doktorandů a distančních studentů, jelikož často řeší jiné
problémy než ostatní studenti, kteří jsou ve spolku zastoupeni.
Hlasování: nové stanovy přijaty jednomyslně všemi přítomnými členy.
12) Debata o tom, co zlepšit do budoucna
Většina členů se shodla na zlepšení komunikace. Dále se více angažovat v akademické činnosti.
13) Různé
Pokladna SIMSu – je aktualizovaná, peněz je dostatek.
Míša Němcová: Navrhla, že by se příspěvky na sociálních sítích mohli psát v češtině i ve slovenštině,
podle toho kdo je píše. Proběhlo hlasování o používání českého i slovenského jazyka pro komunikaci
s veřejností: 3 členové se zdrželi, zbytek byl pro. Odhlasováno. SIMS bere češtinu a slovenštinu, jako
ekvivalentní jazyky a proto příspěvky mohou být zveřejňovány v obou jazycích.
Plán B seznamováku: Připravit si nějaký založení plán, kdyby se nemohlo na seznamovací kurz kvůli
koronaviru odjet. Nejspíše nějaký sraz (i po menších skupinách), přednáška od ředitele institutu.
Vojta Michal: Napadlo ho udělat návod na SIS. Zřídit novou funkci, kdy by starší student byl
nápomocný prvákům, kteří se na něj budou moct obrátit.
Schůze ukončena, čas 4 hodiny.

