
Výroční zpráva zájmového klubu +/-FEL Studentské
unie ČVUT za rok 2020

Představenstvo klubu a členská základna

Na začátku roku 2020 bylo v klubu registrováno 61 členů. V průběhu roku se tento počet
zvýšil o dva na 63 členů. Žádostí o přijetí do klubu bylo podáno více, ale řádné registraci
bránila omezení způsobená probíhající pandemií, a proto byla odložena. Zájemcům však
bylo i tak umožněno zapojit se do běžné činnosti klubu.
V představenstvu klubu byli v roce 2020 Martin Šťastný (předseda), Michaela Makešová
(místopředseda) a Tomáš Pivoňka. V závěru roku proběhly volby představenstva pro rok
2021. Na funkční období 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021 byli zvoleni Michaela Makešová, Sarah
Laredová a Tomáš Pivoňka.

Projekty a akce

Dlouhodobější projekty

HELP!
Řešitel: Tomáš Pivoňka
Tým: Michaela Makešová, Tomáš Drábek, Petr Veselý, Miroslav Müller
Popis:
Hlavním cílem projektu HELP!, který běží od roku 2019, je pomáhat studentům prvního
ročníku zvládnout přechod ze střední školy a úspěšně začít své nové studium. Jednou
z hlavních součástí je webový rozcestník obsahující spoustu důležitých odkazů a informací,
které je před začátkem prvního semestru dobré znát. Dále jsou v rámci projektu pro studenty
prvních ročníků pořádány přednášky (viz níže).
Stav projektu: aktivní

Zeptej se studentů FEL ČVUT!
Řešitel: Tomáš Pivoňka
Tým: Michaela Makešová, Tomáš Drábek, Tomková Nikol, Alma Deleut, Adéla Kubíková,
Jakub Horáček, Miroslav Mülller, Sarah Laredová, Anna Sereda, Daniel Justiz, Martin
Šťastný
Popis:
Náš klub se dlouhodobě zaměřuje na pomoc nastupujícím studentům, pro které mohou být
informace od současných studentů velmi užitečné. Než ale studenti na školu nastoupí, čeká
je mnohdy složité rozhodnutí, kterou vysokou školu nebo studijní program si zvolit. Abychom
jim v rozhodování mohli pomoci, připravili jsme pro ně facebookovou skupinu Zeptej se
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studentů FEL ČVUT!, ve které se mohou ptát současných studentů na cokoliv, co by je o
studiu na FEL a životě na fakultě i mimo ni zajímalo. Skupina je určena i pro již rozhodnuté
zájemce, kteří by rádi získali před nástupem na fakultu více informací. Kromě facebookové
skupiny je možné posílat dotazy i na email zeptejse@fel.cvut.cz, aby nebyli znevýhodněni ti,
kteří Facebook nepoužívají.
Spuštění projektu bylo konzultováno a povoleno PR oddělením Fakulty elektrotechnické
i jejím vedením. Jedná se o čistě studentskou iniciativu, která nemá za cíl nahrazovat
oficiální kanály fakulty nebo studijní oddělení. Na dotazy odpovídá skupinka vybraných
studentů, ve které jsou studenti ze všech bakalářských programů. Tento systém umožňuje
zajistit včasné zodpovídání dotazů i náležitou úroveň samotných odpovědí, aby skupina
řádně fungovala a nedocházelo k poškozování jména fakulty.
Projekt byl spuštěn 19. 6. 2020 poměrně krátce před prvním kolem zápisů do studia.
Abychom mohli zájemce oslovit, umožnilo nám studijní oddělení propagaci v emailu, který
posílala fakulta všem přihlášeným. Vzhledem k pozdějšímu spuštění už byla většina
zájemců rozhodnuta, kam se vydají a tak skupinu využívali zejména nově nastupující
studenti. V novém akademickém roce byla skupina prezentována již v rámci online dne
otevřených dveří na webových stránkách fakulty.
Stav projektu: aktivní

Pravidelné aktivity
Řešitel: Martin Šťastný
Tým: Sarah Laredová
Popis:
Zejména pro stmelení kolektivu uvnitř klubu, ale také abychom členům nabídli další aktivity,
začli jsme na začátku roku pořádat pravidelné aktivity. Může se jednat o výlet, sport nebo
třeba jen přátelské setkání. Jejich pořádání bylo bohužel záhy po začátku letního semestru
přerušeno kvůli zhoršující se situaci i přechodu na vzdálenou výuku. Proto se uskutečnila
pouze dvě taková setkání. 3. 2. vyrazilo několik členů na vycházku do Prokopského údolí
a 25. 2. proběhlo hraní deskových her ve studovně na Fakultě elektrotechnické.
Stav projektu: pozastavený

Akce pořádané klubem +/-FEL

+/- Novoroční večírek
Datum: 20. 2. 2020
Řešitel: Martin Šťastný
Popis:
První akcí v roce 2020 byl mírně opožděný novoroční večírek určený převážně pro členy
klubu, v rámci kterého se dodatečně oslavily i Vánoce a konec zkouškového období. Večírek
se konal 20. 2. v klubovně Bubenečské koleje. V přátelské atmosféře jsme si povídali, zpívali
s kytarami a hráli beer-pong a stolní fotbálek. Občerstvení zajišťoval zejména sud piva, který
zbyl z akcí v předchozím roce.
Stav projektu: uzavřený
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Novoroční večírek klubu +/-FEL

Zápisy do bakalářských programů
Datum: 2. a 3. 7. 2020
Řešitel: Martin Šťastný
Tým: Daniel Justiz, Tomáš Drábek, Jan Kučera, Jiří Povolný, Michaela Makešová, Tomáš
Pivoňka
Popis:
I v roce 2020 se náš klub zúčastnil zápisů do bakalářských studijních programů. Před
začátkem zápisů jsme ve vstupní hale novým studentům pomáhali najít jednotlivé místnosti
a zodpovídali otázky, které je ohledně studia i života na FEL zajímaly. Poté jsme s krátkou
prezentací navštívili jednotlivé posluchárny, ve kterých probíhaly zápisy. Kromě samotného
klubu +/-FEL jsme nastupujícím studentům představili naši platformu HELP! a pozvali je
do připravených facebookových skupin a na Discord, kde si budou moct se svými spolužáky
během studia vzájemně pomáhat a ze začátku se i seznámit. Na závěr jsme studenty
informovali o seznamovacích kurzech, které pro ně pořádá fakulta a Studentská unie ČVUT.
Stav projektu: uzavřený

Přednáška HELP!
Datum: 23. 9. 2020
Řešitel: Michal Funderák, Miroslav Müller
Tým: Tomáš Pivoňka
Popis:
Pro nastupující studenty jsme obdobně jako v minulém roce uspořádali úvodní přednášku
HELP!, ve které studenti vyšších ročníků prezentovali, jak probíhá studium na Fakultě
elektrotechnické a podělili se o své zkušenosti. Prezentovanými tématy byly například
kreditový systém, zápisy předmětů, zápočty a zkoušky, nebo výuka angličtiny. Vzhledem
k uzavření školy i aktuální epidemiologické situaci nebylo možné pořádat přednášku
klasickým způsobem, a proto byla pořádána online na platformě MS Teams. Přednášky se
zúčastnilo okolo 60 studentů. Kdo se zúčastnit nemohl, měl možnost přednášku dodatečně
zhlédnout ze záznamu.
Stav projektu: uzavřený
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Zápisy do bakalářských programů

Prezentace klubu +/-FEL
Datum: 22. 10. 2020
Řešitel: Michaela Makešová
Tým: Miroslav Müller, Anna Sereda, Tomáš Pivoňka
Popis:
Prezentace klubu +/-FEL byla určena pro studenty Fakulty elektrotechnické, kteří náš klub
neznají nebo by se o něm chtěli dozvědět více a rovněž měli zájem se do klubu připojit. Jako
většina akcí probíhala prezentace online, konkrétně na platformě MS Teams. Představeny
byly zejména naše projekty a akce, které jsme pořádali. Po prezentaci klubu následovala
volná diskuze o jeho dalším směřování. Akce se zúčastnilo něco málo přes 20 studentů
mimo klub +/-FEL. Velmi nás těší, že někteří nám po skončení poslali žádost o přijetí
a rovnou se aktivně zapojili do dění v klubu.
Stav projektu: uzavřený

FEL Game party a pravidelná hraní
Datum: 7. 11. 2020, 21. 11. 2020 a 5. 12. 2020
Řešitel: Miroslav Müller
Tým: Tomáš Heinl, Miroslav David, Tomáš Pivoňka
Popis:
Abychom studentům nabídli nějaké rozptýlení během semestru, který je pro ně vzhledem
k distanční výuce ještě o něco těžší než obvykle, uspořádali jsme 7. 11. společné online
hraní počítačových her. Celá akce probíhala na FEL Discordu, na jehož chodu se +/-FEL
podílí. O jednotlivých počítačových hrách i termínu akce mohli studenti předem hlasovat. Na
základě hlasování byly vybrány tři hlavní hry: Among Us, Minecraft a CS:GO. Pro každou
z her byly vytvořené voice roomy, kde si spolu mohli studenti během hraní povídat. Game
párty startovala v 18:30 s tím, že přesný konec naplánován nebyl. Postupně se připojilo přes
40 hráčů a někteří zde vydrželi hrát dlouho do noci. Protože akce probíhala začátkem
listopadu, byla mírně laděna v duchu Halloweenu a během celého večera měli účastníci
možnost pochlubit se halloweenskou výzdobou svého počítače.
Protože se akce vydařila, byla na Discordu pořádána pravidelně jednou za čtrnáct dní
v sobotu od 18:30 další společná hraní. Jejich hlavním cílem bylo nabídnout studentům
možnost zahrát si s ostatními a odpočinout si trochu od učení.

4



Stav projektu: uzavřený

Přednáška HELP! v. 2
Datum: 15. 12. 2020
Řešitel: Daniel Justiz, Miroslav Müller
Tým: Tomáš Pivoňka
Popis:
Koncem zimního semestru jsme pro studenty prvních ročníků uspořádali druhou přednášku
HELP!. Stejně jako v září probíhala přednáška online na platformě MS Teams
a prezentujícími byli studenti vyšších ročníků. Hlavními tématy prezentace byly získávání
zápočtů, přihlašování se ke zkouškám, jejich průběh a zápisy předmětů na další semestr.
Kromě prezentovaných témat se mohli studenti během celé prezentace ptát na další věci,
které je k průběhu studia zajímali. Živé události se zúčastnilo okolo 60 studentů a další ještě
zhlédli prezentaci ze záznamu, který byl opět pořízen.
Stav projektu: uzavřený

Vánoční vzkazy studentům od vyučujících
Datum: 16. 12. - 23. 12. 2020
Řešitel: Anna Sereda
Tým: Sarah Lareda, Tomáš Pivoňka, Michaela Makešová, Miroslav Müller
Popis:
Abychom studenty FEL před Vánoci trochu potěšili a zlepšili jim náladu, oslovili jsme některé
vyučující, zda-li by pro studenty nenatočili krátký video vzkaz s přáním k Vánocům. Celkem
se do projektu zapojilo 6 vyučujících, z nichž každý pojal přání a vzkaz studentům po svém.
Některé vzkazy byly vážnější, jiné spíše odlehčené. Spolu s přáním a úvodním videem
od organizátorek jsme tato videa sdíleli s ostatními studenty na sociálních sítích Facebook
a Instagram. Videa vycházela každý den od 16. do 23. 12. a některá byla sdílená
i na oficiální facebookové stránce fakulty, což pomohlo oslovit širší okruh studentů. Přes
drobné počáteční potíže se akce velmi vydařila a svůj hlavní cíl potěšit studenty splnila.
Děkujeme moc všem vyučujícím, kteří se do projektu zapojili.
Stav projektu: uzavřený

Vánoční vzkazy studentům od vyučujících
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Vánoční gameparty
Datum: 19. 12. 2020
Řešitel: Miroslav Müller
Tým: Tomáš Pivoňka, Miroslav David
Popis:
Protože nebylo možné pořádat naši tradiční akci Vánoce na FELu, pokusili jsme se ji
nahradit alespoň předvánoční game party. Stejně jako předchozí game party probíhala celá
akce na FEL Discordu. Abychom oslovili i ty studenty, kteří klasické počítačové hry příliš
nehrají, zařadili jsme do nabídky her také deskové hry, které lze hrát online. I přes propagaci
na sociálních sítích akce tentokrát studenty příliš neoslovila a zúčastnilo se ji jen okolo 10
studentů. Komornější atmosféra však měla pro všechny zúčastněné také své kouzlo,
protože se tentokrát nerozdělovali do skupinek, ale všichni společně si během večera zahráli
několik různých her. I přes nižší účast proto musíme hodnotit akci jako vydařenou.
Stav projektu: uzavřený

Akce pořádané Fakultou elektrotechnickou ČVUT

Přijímací zkoušky
Datum: 29. 6. 2020, 1. 9. 2020
Řešitel: Martin Šťastný
Tým: Jan Kučera, Daniel Justiz, Jiří Povolný
Popis:
U přijímacích zkoušek naši studenti pomáhali u vchodu do školy s organizací, která byla
kvůli mimořádným opatřením náročnější.
Stav projektu: uzavřený

Problémy
Činnost klubu byla limitována pandemií koronaviru, ale i přesto se podařilo řadu aktivit
uskutečnit i přijít s novými projekty.

Budoucnost
Pokud to situace umožní, klub opět naváže na akce z předchozích let, jejichž hlavním cílem
bylo spojovat studenty. Dále bude rozvíjet své projekty HELP! a Zeptej se studentů FEL
ČVUT!, v rámci kterých pomáhá nastupujícím studentům a zodpovídá dotazy zájemcům
o studium. Kromě toho se bude aktivně zapojovat do dění na fakultě a v jejím okolí. Jako
doposud se klub bude snažit přicházet s novými nápady a projekty, které by studium a život
na Fakultě elektrotechnické zlepšily nebo obohatily. Pro uskutečnění všech cílů bude
nezbytné rozšířit členskou základnu o více aktivních členů.
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