
Výroční zpráva zájmového klubu +/-FEL Studentské
unie ČVUT za rok 2021

Projekty a akce

Dlouhodobější projekty

HELP!
Řešitel: Tomáš Pivoňka
Tým: Michaela Makešová, Tomáš Drábek, Petr Veselý, Miroslav Müller, Daniel Justiz
Popis:
Již od roku 2019 běží projekt HELP!, v rámci kterého pomáháme nově nastupujícím
studentům zvládnout přechod ze střední školy a úspěšně začít své nové studium. Důležitou
součástí projektu je internetový rozcestník, na kterém mohou noví studenti najít základní
informace ke studiu a nástupu na fakultu včetně důležitých odkazů. Dále pořádáme v
průběhu semestru pro nové studenty přednášky o studiu a nově jsme se zúčastnili i
oficiálních seznamovacích kurzů. Obě aktivity jsou samostatně popsány dále. Také jsme
letos před spuštěním předběžných zápisů pro studenty připravili krátké informační video o
tom, jak tyto zápisy fungují a na co si mají dát pozor.
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:
Od roku 2020 provozujeme Facebookovou skupinu „Zeptej se studentů FEL ČVUT!“, ve
které se mohou zájemci o studium na Fakultě elektrotechnické ptát na dotazy ohledně studia
a života na fakultě současných studentů. Vedle této sociální sítě je dotazy možné posílat i na
e-mailovou adresu zeptejse@fel.cvut.cz. Hlavním cílem je pomoci zájemcům s výběrem
vysoké školy tak, aby se rozhodli správně. Také ale pomáháme již rozhodnutým studentům s
různými záležitostmi ohledně nástupu na fakultu. Včasné a věcné zodpovídání dotazů je
zajišťováno organizovanou skupinkou studentů, ve které jsou studenti ze všech
bakalářských studijních programů. Projekt se rovněž těší podpoře ze strany fakulty, která
nám umožňuje oslovit zájemce na dnech otevřených dveří nebo pomocí emailové
komunikace. Nově jsou tyto kanály také zájemcům nabízeny na oficiální stránce
studuj.fel.cvut.cz.
Stav projektu: aktivní
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Pravidelné aktivity
Řešitel: Miroslav Müller
Tým: Václav Fišer, Martin Šťastný, Tomáš Havel, Gabriel Szabó, Tobiáš Vinklárek
Popis:
Pravidelné aktivity jsou určeny zejména pro členy klubu. Jejich cílem je lépe se mezi sebou
poznat a nabídnout členům další možnosti trávení volného času a odreagování se od studia.
Pořádání pravidelných aktivit bylo zahájeno již v roce 2020, ale záhy jej přerušil příchod
pandemie. Uvolnění opatření a návrat k prezenční výuce v zimním semestru však umožnil
jejich obnovení, čehož jsme rádi využili. Přestože aktivity mohou být různorodé, v tomto roce
byly zaměřené téměř výhradně na deskové hry. Pro jejich konání jsme využívali zejména
zázemí studentského klubu STOH na Strahově. Celkem jsme od října do konce roku
uspořádali osm takovýchto herních večerů, které probíhaly vždy ve čtvrtek v 1-2 týdenních
intervalech.
Stav projektu: aktivní

Hraní deskových her v rámci pravidelných aktivit

Rozhovory s vyučujícími z FEL
Řešitel: Daniil Kotrikov
Tým: Tomáš Duspiva
Popis:
Již koncem roku 2020 vznikl v klubu nápad natáčet rozhovory s vyučujícími z FEL. Zapojení
studenti si jako první vybrali paní profesorku Demlovou, která jejich pozvání k rozhovoru
přijala a tak vznikl ještě před koncem roku 2020 první rozhovor. K jeho vydání však došlo až
1. 1. 2021. V letním semestru pozvání k druhému z rozhovorů přijala doc. Kateřina Helisová.
Oba rozhovory se velmi vydařily a jejich zhlédnutí je možné na webových stránkách klubu.
Přestože do konce roku už žádný další rozhovor nepřibyl, rádi bychom v jejich natáčení
pokračovali i nadále.
Stav projektu: aktivní
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Pošli lvíčka na zkušenou z FEL
Řešitel: Tomáš Pivoňka
Tým: Miroslav Müller, Petr Veselý
Abychom zkusili nabídnout studentům během distanční výuky i nějakou aktivitu mimo
virtuální svět, vymysleli jsme ve spolupráci s Dr. Píšou projekt Pošli lvíčka na zkušenou.
Studenti i zájemci ze stran veřejnosti si mohli navrhnout model lvíčka, který jsme následně
vytiskli na 3D tiskárně, opatřili trekovatelným štítkem a nechali putovat po geokeších v
České republice. Hlavním cílem projektu bylo motivovat studenty vyrazit ven do přírody a
zkusit si najít svého lvíčka. Vedle Dr. Píši s námi spolupracovalo PR oddělení FEL, které
nám pomáhalo se zajištěním i propagací celého projektu. Po spuštění jsme se potýkali s
řadou zpoždění při organizaci i nižším zájmem studentů. Vše se ale nakonec podařilo a v
druhé polovině roku se prvních šest lvíčků vydalo na své putování po schránkách v ČR.
Oproti plánovanému určení zejména pro studenty naší fakulty si však lvíčci plní spíše
propagační roli a dělají radost náhodným nálezcům, kteří jim v putování pomáhají.
Stav projektu: aktivní

Modely lvíčků vyslané na putování po geokeších v rámci projektu Pošli lvíčka na
zkušenou

Časopis Felegram
Řešitel: Martin Šťastný
Tým: Václav Fišer, Anna Sereda, Daniel Justiz, Sarah Laredová, Adam Rojík
Další novou aktivitou v roce 2021 bylo založení studentského časopisu, který dostal název
Felegram. Časopis by měl přinášet různé novinky z fakulty, zprávy ze světa techniky,
rozhovory, pozvánky na akce i články pro osobní rozvoj a pobavení. Nulté číslo časopisu
úspěšně vyšlo po vleklých přípravách 17. listopadu na našich webových stránkách. Časopis
bude zatím vycházet pouze v elektronické podobě jako občasník.
Stav projektu: aktivní
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Vánoční přání od studentů
Řešitel: Tomáš Pivoňka
Tým: Anna Sereda, Michaela Makešová, Miroslav Müller, Tobiáš Vinklárek
Na závěr roku jsme si ve studovně Fakulty elektrotechnické v Dejvicích pro studenty
připravili malou předvánoční aktivitu, v rámci které mohli ostatním studentům na připravené
nástěnky napsat nějaké pěkné vánoční přání. Abychom vánoční atmosféru více podtrhli,
umístili jsme zde také vánoční stromeček a vyzvali studenty, aby ho ozdobili ozdobičkami
vlastní výroby..
Stav projektu: aktivní

Akce pořádané klubem +/-FEL

Herní večery
Datum: 30. 1. 2021, 13. 2. 2021, 26. 2. 2021, 13. 3. 2021, 27. 3. 2021
Řešitel: Miroslav Müller
Tým: Vojtěch Petrásek, Nikita Iryupin
Popis:
Situace na začátku roku, která byla ovlivněna pandemií a distančním způsobem výuky,
nebyla pro studenty snadná. Proto jsme se jim jako klub snažili nabízet různé aktivity v
online prostředí, abychom jim nabídli alespoň nějakou možnost se odreagovat a trávit čas s
ostatními studenty. Pořádání herních večerů se nám osvědčilo již v předchozím roce, a tak
jsme v něm na začátku roku 2021 pokračovali. Vždy jsme vybrali několik počítačových her
(například Among Us nebo Minecraft), které si mohli účastníci společně zahrát. Nedílnou
součástí byly založené voiceroomy na FEL Discordu, ve kterých spolu mohli hráči
interagovat a povídat si. Na základě těchto večerů později vznikly méně formální herní
seance, které probíhaly vždy jednou za čtrnáct dní po celý zbytek letního semestru.
Stav projektu: uzavřený

Virtuální pivo
Datum: 5. 3. 2021, 16. 4. 2021
Řešitel: Tomáš Pivoňka
Tým: Miroslav Müller, Anna Sereda, Martin Šťastný, Daniel Justiz, Sarah Laredová, Vojtěch
Petrásek
Popis:
Vedle herních večerů jsme pro studenty zkusili v online prostředí FEL Discordu uspořádat
neformální setkání, které jsme nazvali Virtuální pivo. Každý účastník si doma připravil nápoj
dle svého výběru a připojil se do některé z připravených místností, kde se mohl vidět a
povídat si s ostatními. Studenti tuto možnost v době, kdy většinu času trávili na vzdálené
výuce, velmi uvítali, a proto jsme ji v dubnu ještě jednou zopakovali. Navíc si na základě této
akce studenti sami uspořádali několik dalších setkání.
Stav projektu: uzavřený
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Jak na státnice
Datum: 6. 4. 2021
Řešitel: Tomáš Pivoňka
Tým: Michaela Makešová, Tomáš Drábek
Popis:
Pro studenty končící bakalářské studium jsme v dubnu uspořádali přednáškový večer „Jak
na státnice“. Jeho hlavním cílem bylo jim trochu pomoci se závěrem studia, kterému není
věnováno příliš pozornosti, přestože se velmi liší od výuky, na kterou byli studenti doposud
zvyklí. První přednášku s tématem „Jak psát závěrečnou práci“ vedl doktor Miroslav Kulich,
kterého jsme na tuto akci oslovili. Druhá přednáška od studentů doktorského studia z
našeho klubu byla již o samotném průběhu státních závěrečných zkoušek. Akce probíhala
online na platformě MS Teams a zúčastnilo se jí okolo 150 studentů.
Stav projektu: uzavřený

DOD: den otevřených doktorandů
Datum: 9. 4. 2021
Řešitel: Petr Veselý
Tým: Tomáš Drábek, Michaela Makešová
Popis:
Pro zájemce o doktorské studium na Fakultě elektrotechnické uspořádali doktorandi z
našeho klubu menší online besedu, na které se snažili zodpovědět, jak vypadá běžný den
doktoranda, jaké jsou podmínky a pravidla doktorského studia na FEL a proč má smysl se
tímto směrem ubírat.
Stav projektu: uzavřený

Minecraft speedrun
Datum: 9. 4. 2021
Řešitel: Miroslav Müller
Tým: Vojtěch Petrásek, Nikita Iryupin
Popis:
Tato akce byla speciálním herním večerem zasvěceným hře Minecraft, na kterém účastníci
soutěžili, kdo se jako první dostane do „endu“. Pro vítěze byly připraveny ceny v podobě
několika počítačových her.
Stav projektu: uzavřený

Společná „fotografie” účastníků soutěže Minecraft speedrun
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Jak prezentovat závěrečnou práci
Datum: 4. 5. 2021
Řešitel: Tomáš Pivoňka
Tým:
Popis:
Na základě velkého zájmu o první přednáškový večer o státních závěrečných zkouškách
jsme domluvili s Dr. Kulichem další přednášku na téma prezentace závěrečné práce, která je
důležitou součástí této zkoušky a na kterou během prvního večera nezbylo příliš času. Této
přednášky, která probíhala opět online, se zúčastnilo okolo 70 studentů.
Stav projektu: uzavřený

Předprázdninový sraz studentů FEL
Datum: 18. 6. 2021
Řešitel: Miroslav Müller
Tým: Tomáš Pivoňka
Popis:
Ke konci zkouškového období jsme uspořádali pro studenty FEL menší přátelské setkání v
gril centru na Strahově, kde bylo pro mnohé možné se poprvé setkat se známými a
kamarády, které jsme do té doby znali pouze z online akcí a virtuálního světa.
Stav projektu: uzavřený

Přednáška HELP!
Datum: 23. 9. 2021
Řešitel: Tomáš Pivoňka
Tým: Daniel Justiz, Miroslav Müller
Popis:
Na začátku zimního semestru jsme pro nové studenty uspořádali tradiční přednášku HELP!
plnou důležitých a praktických informací ke studiu na Fakultě elektrotechnické. S pomocí
SVTI FEL ČVUT se nám ji podařilo uspořádat v kombinované formě, kdy bylo možné ji
navštívit prezenčně nebo sledovat online. Akce se ale bohužel příliš nezdařila, protože měla
velmi nízkou účast. Příčinou mohl být souběh s dalšími akcemi i nižší zájem ze strany
aktivních studentů, pro které jsme měli podobnou přednášku již na seznamovacích kurzech.
Stav projektu: uzavřený

Prezentace klubu +/-FEL
Datum: 27. 10. 2021
Řešitel: Martin Šťastný
Tým:
Popis:
Prezentace klubu je další z našich pravidelných akcí, na které se snažíme oslovit studenty
FEL a získat pro klub nové aktivní členy. Po hlavní prezentaci v jedné z dejvických
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poslucháren, na které byly představeny naše hlavní aktivity, následovala méně formální část
v nedalekém výčepním zařízení, kde jsme se mohli s novými členy a zájemci lépe poznat a
vymýšlet společně další klubové aktivity.
Stav projektu: uzavřený

Vyřezávání dýní
Datum: 29. 10. 2021
Řešitel: Miroslav Müller
Tým: Barbora Kindlová, Barbora Jonášová, Marika Soluková, Tobiáš Vinklárek, Tomáš
Havel, Vojtěch Petrásek
Popis:
V zimním semestru jsme si pro studenty připravili vyřezávání Halloweenských dýní a nabídli
jim tak možnost vyzkoušet svou kreativitu a zručnost. Akce se konala ve studovně na
Fakultě elektrotechnické v Dejvicích a vedle dýní zde bylo pro účastníky připravené i menší
občerstvení. Celá akce se velmi vydařila a vznikla na ní spousta krásných dýní, z nichž jsme
některými ozdobili naší fakultu.
Stav projektu: uzavřený

Podzimní vyřezávání dýní

Přednáška HELP! Vol. 2
Datum: 2. 12. 2021
Řešitel: Tomáš Pivoňka
Tým: Daniel Justiz, Miroslav Müller
Popis:
Také v roce 2021 jsme ke konci semestru uspořádali druhou přednášku HELP! zaměřenou
zejména na zápisy, ukončování předmětů a zkouškové období. Kvůli nízké účasti na první
přednášce HELP! i horší epidemické situaci jsme se raději rozhodli vrátit k online variantě.S
druhou přednáškou se nám již studenty podařilo oslovit více. Celkově se jí zúčastnilo okolo
60 studentů, což byl podobný počet jako v roce 2020.
Stav projektu: uzavřený
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Akce pořádané Fakultou elektrotechnickou ČVUT

Atomové hodiny v každodenním životě
Datum: 1. 7. 2021
Řešitel: Tomáš Pivoňka
Tým (za +/-FEL):
Popis:
V souvislosti s projektem Pošli lvíčka na zkušenou uspořádala Fakulta elektrotechnická pod
vedením Dr. Píši přednášku o atomových hodinách, které jsou důležitou součástí pro
družicovou navigaci, vedenou bývalým studentem FEL Ing. Markem Pecou z European
Space Research and Technology Centre (ESTEC) v Nizozemsku. Přednášku bylo
možné navštívit osobně nebo ji sledovat vzdáleně na youtube kanálu fakulty. Náš klub
se podílel zejména na propagaci této akce.
Stav projektu: uzavřený

Akce pořádané Studentskou unií ČVUT

Poznej studentské kluby na ČVUT
Datum: 18. 3. 2021
Hlavní pořadatel: BEST Prague
Řešitel: Martin Šťastný
Tým: Miroslav Müller
Popis:
V březnu jsme využili nabídku studentského klubu BEST zůčastnit se online akce “Poznej
studentské kluby na ČVUT” a prezentovat zde náš klub. Jak již název napovídá, hlavním
cílem akce bylo představit zúčastněným studentům různé studentské kluby Studentské unie
a pokusit se je oslovit pro členství v některém z klubů.
Stav projektu: uzavřený

ZaČVUTění
Datum: 4. 9. 2021 a 10. 9. 2021
Hlavní pořadatel: Centrála SU
Řešitel: Daniil Kotrikov
Tým:
Popis:
Další z propagačních akcí, na kterých jsme měli možnost se představit novým studentům
ČVUT byly dny zájmových klubů na obou turnusech celouniverzitního seznamovacího kurzu
ZaČVUTění.
Stav projektu: uzavřený

8



Akce Prvák
Datum: 20. - 20. 9. 2021
Hlavní pořadatel: Centrála SU
Řešitel: Jan Kučera
Tým: Martin Šťastný, Jiří Povolný, Daniel Justiz, Miroslav Müller, Vojtěch Petrásek,
František Bůžek
Popis:
S návratem k prezenční výuce se mohla opět konat akce prvák, v rámci které bývají zřízeny
na jednotlivých fakultách pro nové studenty stánky, na kterých je zkušenějších studenti
nasměrují do správné učebny nebo jim poradí s dalšími problémy. Náš klub zajišťoval tyto
stánky na Fakultě elektrotechnické v Dejvicích i v budově E na Karlově náměstí.
Stav projektu: uzavřený

Poznej studentské kluby na ČVUT II
Datum: 23. 9. 2021
Hlavní pořadatel: BEST Prague
Řešitel: Anna Sereda
Tým: Miroslav Müller, Vojtěch Petrásek, Michal Funderák, Tomáš Pivoňka
Popis:
V zimním semestru jsme měli možnost se opět představit na akci Poznej studentské kluby
pořádané studentským klubem BEST Prague. Oproti letnímu semestru se akce již konala
prezenčně. V první části uspořádané v jedné z Dejvických poslucháren měly kluby možnost
se představit v krátké prezentaci. Poté následovalo grilování na nedaleké Masarykově koleji,
kde měli studenti další možnost poznat jednotlivé kluby a jejich členy.
Stav projektu: uzavřený

Další akce

Lesamáj
Datum: 29. 4. 2021
Pořadatel: Kampus Dejvice
Řešitel: Sarah Laredová
Tým: Adam Rojík
Popis:
V dubnu jsme přijali pozvání představit se na akci Lesamáj, kterou po roční odmlce pořádalo
sdružení Kampus Dejvice. Akce se konala online a studentské kluby zde měly možnost
prezentovat se v krátkých videích, kterými byl prokládán připravený program, a oslovit tak
ostatní studenty.
Stav projektu: uzavřený
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Seznamovací kurz FEL
Datum: 3. - 17. 9. 2021
Pořadatel: Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT
Řešitel: Tomáš Pivoňka
Tým: Martin Šťastný, Daniel Justiz, Miroslav Müller, Vojtěch Petrásek
Popis:
V roce 2021 jsme se poprvé zúčastnili seznamovacího kurzu, který již mnoho let pořádá pro
nové studenty Fakulty elektrotechnické Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT. Na každý ze
tří turnusů jsme měli možnost vyslat dva naše zástupce. Jejich hlavním úkolem bylo předat
své studentské know-how a co nejvíce pomoci novým studentům se adaptovat. Kromě
přednášky o studiu jsme si na kurzech pro účastníky připravili různé seznamovací aktivity a
pomáhali s připraveným programem. Ze strany zúčastněných studentů máme na naše
zapojení kladné odezvy a rádi bychom ve spolupráci s UTVS na seznamovacích kurzech
pokračovali i v následujících letech.
Stav projektu: uzavřený

Seznamovací kurz FEL ČVUT

Představenstvo klubu a členská základna

Na začátku roku 2021 bylo v klubu registrováno 63 členů. V průběhu roku počet poklesl na
53. Tento úbytek byl zapříčiněn zánikem členství po třech letech, které řada členů nejčastěji
z důvodu dokončení studia již neprodloužila. Oproti tomu se však také podařilo nabrat řadu
nových členů, ze kterých se většina i aktivně zapojila do dění v klubu.
V představenstvu klubu byli v roce 2021 Tomáš Pivoňka (předseda), Sarah Laredová
(místopředseda) a Michaela Makešová. V závěru roku proběhly volby do představenstva
klubu pro rok 2022, pro který byl navýšen počet členů představenstva na 5. Na funkční
období 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022 byli zvoleni Václav Fišer, Miroslav Müller, Vojtěch
Petrásek, Tomáš Pivoňka a Martin Šťastný.
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Problémy
I v roce 2021 byla činnost klubu omezena epidemickou situací a souvisejícími opatřeními,
kvůli kterým opět nebylo možné konat řadu akcí. Činnost klubu tím však nebyla výrazně
ovlivněna a naopak se během roku podařilo ji rozšířit o nové akce a projekty.

Budoucnost
Hlavní výzvou do budoucnosti je transformace fungování klubu, které doposud bylo
postaveno na malé skupince aktivních jedinců, kteří zajišťovali chod klubu a stáli za většinou
aktivit. Hlavním úskalím tohoto uspořádání je nejisté zajištění dlouhodobého fungování,
které může být vážně ovlivněno odchody klíčových osobností, ke kterým ve studentském
klubu přirozeně dochází. Proto bude do budoucna nezbytné rozšíření členské základny o
nové aktivní členy a přerozdělení agendy mezi více osob. Větší členská základna by
zároveň měla umožnit rozšíření klubových aktivit.
V následujícím roce bude klub pokračovat v tradičních akcích a aktivitách jako jsou
platforma HELP! nebo skupina „Zeptej se studentů ČVUT“. Rádi bychom se také, pokud to
situace bude umožňovat, vrátili k pořádání některých akcí z doby před pandemií. Dále se
plánujeme opět účastnit seznamovacího kurzu pro nové studenty Fakulty elektrotechnické a
zapojovat do dalších akcí pořádaných naší fakultou nebo ostatními studentskými kluby. Také
se jako doposud klub bude snažit přicházet s novými nápady a projekty, které by studium a
život na Fakultě elektrotechnické zlepšily nebo obohatily.
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