
Zápis ze schůze Představenstva FIT++
dne 25. 3. 2021 online v MS Teams

20:11 - Lucka zahajuje schůzi

Zápis dělá Anonymní klokánek

Přítomni:
Jan Bittner
Barbara Bobeničová (dále Babu)
Alena Brožová (dále Ála)
Jiří Hanuš (dále Hany)
Radek Ježek
Vít Kalianko (dále Vítek)
Antonín Kříž (dále Tonda)
Jaroslav Kříž (dále Jařda)
Milan Kurka (dále Milan)
Michaela Kučerová
Thanh Hung Le
Jan Pokorný (dále Čebda)
Adam Procháska (dále Adam)
Lucie Procházková (dále Lucka)

1. Schválení programu zasedání
1. usnesení
Představenstvo klubu FIT++ schvaluje program zasedání v podobě zaslané na Slack
klubu 10.3.2021:

1. Schválení programu zasedání (typ:hlasování, čas: 1 minuta)
2. Schválení zápisu z předešlého zasedání (typ: hlasování, čas: 1 minuta)
3. Informace o akcích (typ: informace, čas: 15 minut)
4. Diskuze o komunikačních platformách klubu (typ: diskuze, čas: 40 minut)
5. Různé (typ: diskuze, čas: 15 minut)

(5-0-0) Přijato.
Program byl poslán na Slack a všichni přítomni dotázáni na připomínky k němu.
Hanymu se nelíbí, že máme bod 4 pojmenován diskuze a je to hlasování, proto padl
návrh rozdělit jej na 2 body -  diskuzi následovanou hlasováním - neprošel, a tak bod
zůstane jeden - diskuze s hlasováním na konci.

2. Schválení zápisu z předešlého zasedání (4.2.2021)
2. usnesení
Představenstvo klubu FIT++ schvaluje zápis ze schůze Představenstva 4.2.2021 v
podobě zaslané do chatu schůze.
(3-0-2) Přijato.
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Lucka zápis poslala do chatu a promítla. Měnila pouze drobnosti, které snad ani
nestojí za zmínění (pravopis a tak). Má někdo nějaký další nápad na změnu? Tonda
říká, že je to krásný wall of text (za což děkujeme Ále).

3. Informace o akcích
Nejvíc hoří FIT Párty. Řeší to Lucka s Radem, který řeší kapelu JetLag, bohužel na nás
nemají čas se streamem ani Silicon Hill ani AVC, a tak si budeme muset poradit sami.
Nejspíš to bude probíhat na fakultním discordu. Samo Fabo nám zahraje v jedné
místnosti, v jiné místnosti se bude hrát Among Us, gartic.io a tak, Párty se koná v
sobotu 17.4. večer. Čebda se ptá, jestli jsou třeba lidi. Lucka odpovídá, že jsou
dohodnuti např. Kuba Horák (alias Catriix), tedy další lidi nejsou nutně třeba, ale
pokud se chceš přidat, přidej se k nám do FIT++ a určitě na tebe někdy něco hodíme. Je
třeba technicky zařídit stream, hledáme plán, pokud se to nepovede u AVC, Lucka zná
lidi z Českého rozhlasu, další - úplně krajní možnost - je 16 Live Records od Mělníka,
tím pádem je spousta variant a určitě se nám to podaří.

Lesamáj - dneska přišel mail, že bude další ročník, bude online (29.4.). Bude
streamovaná prohlídka kampusem určená pro vysokoškoláky, kteří tam mají školu,
budou se prezentovat místa, kde by se touto dobou za normálních okolností učilo.
Máme příležitost natočit promovideo klubu nebo se přihlásit o aktivní účast (vyrábění
grafiky a nějaké další zákulisní věci). Obsah by měl být týden před akcí.
Poznámka pro příště: dát si pozor, aby se FIT++ schůze nepřekrývala se schůzí Silicon
Hillu.
Co video? Zvládli bychom to? Tonda se bojí, že nemáme úplně záběry, které by se daly
použít, co udělat slideshow (promítání fotek) s povídáním? Nejspíš to letos nevyjde,
protože se díky karanténě nedokážeme sejít. Na  dřívějších ročnících byl stánek s
aktivitami, například hod  diskem, nějaká šifra atp. . Milan doplňuje, že tohle není
první příležitost udělat propagační video a hlavně ho někde pustit, proto by se hodilo
udělat video, které by se dalo použít i na jiných akcích (DODa tak). Ve videu by se měl
objevit Comic Sans (to je Jařdův nápad). 26.3. jde Tonda s Luckou natáčet něco k
fakultě, u té příležitosti by mohli zvládnout natočit nějaké záběry, které by se daly
použít. Čebda říká, že by se měli zapojit lidé z FIT++, kteří chtějí a měla by se jim dát
příležitost, a ne nějací lidé, kteří nejspíš nejsou ani ne FITu natož v klubu. Nejspíš ty
videomateriály natočíme spíš někdy v létě nebo až se budeme moci scházet, abychom
to zvládli do příštího DODu (který je v prosinci). Měli bychom se zamyslet, pokud nás
napadne, co do videa dát… Zpátky k Lesamáji, co bychom na něj zvládli vymyslet?
Soutěže? Kvízy? Lucka se pobaví s Radem.

Šifrovačka - kterou má pod křídly Čebda, který od organizátorů bohužel nedostává
zprávy. S touto akcí se počítá na květen, proto se akce nejspíš neřeší. Jařda nadhazuje,
že kdysi dávno byla nějaká velikonoční akce “sEGGfault”, což bývala šifrovačka dříve,
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za týden do Velikonoc to nejspíš nedáme dohromady, ale třeba si to zapamatujeme do
příštího roku.

Poznej studentské kluby od BESTu. Akce se povedla, za FIT++ tam byli Hany, Vítek a
Lucka. Byla tam spousta lidí, akorát většina byli zástupci klubů a nikoliv moc
účastníků. Spolu s FIT++ tam byl ještě BEST, ISC, +/-FEL, Student Hub nebo Čajovna.
Proběhlo představení klubů, následná diskuze v menších kolečkách a nakonec Kahoot
kvíz o ceny. Vítek se sice umístil na krásném 3. místě, ale protože zde byl jako
organizátor, donutila ho jeho morálka se vzdát výhry. Hrálo se o poukaz na
Aquazorbing nebo o kredit do strahovské Čajovny.

FITVoda - Čebda si vzpomněl a Lucka skoro zapomněla (řekla o sobě velmi nevhodná
slovíčka). Byl promítnut plán. Jelo by se ve čtvrtek (víkendy kolem 14.-15.8. nebo
21.-22.8. - ještě je třeba dořešit) někdy na 3 dny, existuje návrh trasy, ceny při různém
počtu platících, zařizuje to nějaká společnost, takže to nemusíme skoro řešit (převoz
zavazadel z Prahy, mezi kempy, zpátky do Prahy, lodě, místa pro stany, snídani,
pojištění…) nezahrnuje to dopravu, ale díky studentské slevě to snad zvládnem,
celkově to pro člověka vychází +- na necelé 2 tisíce korun. Vítek: “Když tě dostanu do
stanu dostanu…”, stany bychom si vzali vlastní, je možné připojistit storno. Hany se
ptá na cenu: v ceně jsou lodě na 3 dny a 3x poplatky za kempy? Bohužel každý musí
platit 2000 nikoliv celkem, abychom to rozpočítali :-(.  V předběžném dotazníku se k
těmto víkendům kladně vyjádřilo 33 lidí, takže 30 lidí by jelo určitě, pokud by nás bylo
moc, dal by se udělat 2. turnus, z publika se ozvalo, jestli není lepší to nerozdělovat,
začala hádka o tom, že když nás pojede víc, tak to je na 1 turnus nekomfortní. Jelo by se
na double kanoích (pro 2 lidi). Není nutné o akci hlasovat, aby se stala oficiální. Poměr
pohodlnosti : ceně vychází z dotazníku zhruba 30:15 pro pohodlnost (tj. jet s
agenturou), Lucka po nás hodí tabulku, abychom se mohli podívat. Tonda neví, kde
čekat na cinknutí. Cinknutí přišlo na Discordu. Tonda říká: “Budiž!”, přišel link, odkud
se dá prokliknout na krásnou a přehlednou tabulku. Lucka hrozně říká slovo podobně,
Tonda prosí, aby to bylo v zápise. Vychází to +- 150 korun na noc (co se týče místa v
kempu), bude možnost dohodnout jednotný nákup v místním obchodě (basa Kofoly,
basa piva). Hany našel (zdá se, že výhodnější) nabídku od Ingetour, která vychází na
+-1150 Kč za ubytování v kempu + lodě. Při celkové ceně nad 10 000 Kč nebo 20 000 Kč
tam jsou další slevy navíc. Lucka tedy ještě osloví Ingetour a Wenku, pokud by nám to
nemohlo nějak vyjít co nejlevněji. Potom bude třeba nový dotazník s možnostmi,
protože k tomu teď lidé neměli přístup.

LAN Párty v online prostoru nejspíš nemá smysl.

100 jarních piv. Hany si vzpomněl na tuto akci, kde se sdílely nějaké historky z pití
piva. Mohlo by se udělat 100 jarních kilometrů, protože je to více schoolfriendly.
Tondova sestra na UK musí uběhnout 100 km, Existuje stravaklub, kde se sdílí dobré
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jídlo a pohyb. Je lepší nemít 100 jarních piv pod FIT++. Bylo by dobré zorganizovat, ale
nemělo by to mít FIT++ brand.

AIfest. Hany by chtěl udělat na podzim nějaký festival umělé inteligence na způsob
LinuxDays. Díky akci by se dala oslovit spousta lidí v maturitních ročnících. Existuje
seznam středních škol, které projevují zájem o spolupráci s FITem, daly by se kvůli
akci oslovit. Hany si představuje shallow track (=obecné přednášky o ai, o čem se dá
debatovat a nemusíš chápat, jak to funguje) a deep track (=který by se specializoval na
matematiku kolem umělé inteligence). Tonda říká, že je to skvělý nápad. Hany je
hrdým vlastníkem domén aifest.cz a mistrhanus.cz, Lucka si myslí, že je to skvělý
nápad. Kdo by chtěl, napište Hanymu, který si vás napíše a poté vás třeba osloví nebo
tak něco.

Úkoly plynoucí z tohoto bodu:
● Příští schůzi udělat v jiný čas než ji dělá jiný klub
● Vymyslet a natočit promo video klubu (aby bylo na prosincový DOD hotové)
● Jak se FIT++ zapojí na lesamáji - nápady? (napsat na Slack možná?)
● K FITVodě doprojít i nabídku od konkurence
● Napsat na Slack informace o AIFestu, aby se lidé přihlašovali Hanymu

Tak čtení i psaní tohoto bodu trvalo krásných 15 minut. :-) Bod se uzavírá.

4. Diskuze o komunikačních platformách klubu (typ: diskuze, čas: 40 minut)
Shrnutí názorů a bodů z diskuze:
Lucka: “Běží tady nejen fakultní discord, ale i fakultní discord.”  Na fakultním
discordu je +-1500 lidí. Protože na Slacku lidé nejsou moc aktivní, je zde
nejfavorizovanější alternativa Discord, na schůzi je nasdílena Čebdova tabulka, kde
jsou porovnány všemožné platformy, na kterých bychom se mohli nově ukázat.
Čebdův monolog: Hlavní důvod pro Discord je, že tam je spousta lidí aktivní. Slacku
máme pouze light verzi (ta placená by se asi dala nějak sehnat). Teams bychom od
školy mohli mít zadarmo, teamy se mažou (ale jen ty, co se generují automaticky).
Discord je zadarmo. Slack má vlákna, kde moc věcí nezapadá. Na Discordu se dá
odpovídat pouze do hloubky jedna. Co se týče práv a oprávnění je Slack nepřehledný,
Discord je na tom lépe. Na Slacku téměř nejsou možné hovory, zatímco na Discordu i
na Teamsech se to dá zvládnout i ve 100 lidech. Nahrávání hovoru mají pouze Teams,
ostatní nikoliv (nahrávat se ale dá i pomocí programů 3. Stran - OBS). Slack má
největší environment, ale máme omezený počet, kolik toho využít, na Discordu není
tolik integrací, ale dá se pozvat spousta botů, kteří toho spoustu umí, případně je
možno napsat si vlastní. Na Slacku máme spoustu identit - potřebuju se pro každou
organizaci přihlásit jinak, Discord má 1 identitu, Teams má identity na organizace.
Discord se dá jednoduše propojit s ostatními servery, ostatní dost těžko. Adam se ptá
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na potenciální uživatele, kam by se nejraději přihlásili. Byl dotazník pouze pro členy
klubu. Měli bychom se zaměřit na to, kde to cítí nejvíce nových uživatelů kvůli
maximalizaci retence. Milan chce říct k volbě platformy, že je rozpačitý, neví, z jakého
důvodu se volí platforma. Z pohledu organizátora to není dobré kvůli tomu, že by byly
paralelní aplikace. Jaký byl pro nový kanál tedy důvod? Protože Slack je mrtvý, nic se
tam neděje a spousta informací se už teď dozvídáme z jiných kanálů, je škoda mít
platformu, kam je těžké se připojit a nevyužít platformu, která je docela živá a v
rozpuku. Adam na to, že je ve FIT++ krátkou dobu a Slack otevřel asi jen jednou, na
Discordu pořád. Je aktivnější, živější a tak. Přenosy jsou nepříjemné, slack je hodně
profesionální, discord se v poslední době rozšířil a spousta lidí tam je aktivní. Co
kdyby byl FIT++ pod fakultním Discordem. Nechceme, aby to bylo oddělené a protože
fakultní discord je punková záležitost. Jde o to, že je třeba mít kontrolu nad serverem v
představenstvu a je hloupé aby na serveru byl administrátor někdo zvenčí. Discord by
byl interní, nebudou se na něm pořádat akce, ale budou se v něm řešit interní věci a
teambuildingy. Ále to přijde jako zvláštní názor, Slack jí funguje v pohodě stejně jako
Discord. Na Discordu je mrtě hodně lidí a jdou tam už na začátku studia (kvůli ZMA,
PA1…) vstup do Slacku je daleko komplikovanější hlavně proto, že se tam nakliká pár
věcí a je to a není třeba stahovat appku Slacku. Ále přijde, že Discord žije hlavně díky
covidu, klub žije živě a tam jí komunikace přijde lepší a Slack je pouze vnitřní
informační médium, ale konverzovalo se v reálu. Za Milanových let byly 3 kanály. Mail
pro důležité věci jako jsou volby a tak, Slack a Facebook byl kvůli sdílením informací.
Bára říká, že za poslední 4 měsíce sice neproběhla komunikace, ale ona neproběhla ani
akce, volnočasová komunikace může probíhat na fakultním Discordu a Slack je skvělý
pro informativní účely, kde je všechno pěkně přehledné na jednom místě. Podle
Adama je FIT++ mrtvý, je jen jediná akce Vstáváme s FIT++, přijde mu, že se klub
nikde neukazuje, klub není adaptovaný na covid. Podle něj je většina života na
Discordu, kde by teď mohly vznikat nápady. Měli bychom se adaptovat na aktuální
situaci a být živým klubem. Milan je ve FIT++ už dlouho. S výjimkou HelloFIT není
akce, která by byla online (před koronou). Bývaly meetingy, grilovačky a tak a tam
vznikaly nápady. Co dávat informace na Discord, ale interní informace nechat stále na
Slacku, Lucka namítá, že to už se děje. Vlákna jsou jediná výhoda Slacku, což by se dalo
obětovat. Bára má pocit, že na fakultním discordu je spousta lidí a že je naším cílem
přechodu hlavně nahnat je na FIT++ discord, problém je, že v klubu asi nechceme mít
trilion lidí, kteří tam tak jsou a… jsou. Když se napíše o pomoc, stejně odpoví jen pár
lidí, kteří jsou aktivní. Vlákna Čendovi nevyhovují. Discord je daleko větší spam. Když
někdo napíše zprávu do vlákna na Slacku, nechodí upozornění. Nemáme priority pro
výběr platformy. Když nechodíš do hospod, je těžká příležitost se zapojit, na Discordu
by to šlo, protože přichází notifikace ke všemu. Na Slacku často nefungují notifikace.
FIT Discord je spamfest, spousta lidí tam je sice aktivních, ale je tam spamfest. Na
Slacku to není spamfest, je to pracovní příjemné a přehledné prostředí, kvůli tomu, že
je mrtvý mohl klub dobře fungovat na živo. Nápad… Co zrušit Slack i Facebook a
nahradit to Discordem. Nebo mít 4. Platformu? Nebo zrušit jenom Facebook. Babu má
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problém s tím, že když tam bude spousta lidí, tak v tom bude těžké se vyznat. Pro
Slack: vlákna, není tam spam. Pro Discord: jednodušší, je to blíž lidem, lepší
notifikace, nezapadávají věci, může se tam dělat mnohem více integrací, jednodušší
přihlašování, jednodušeji zachytíme aktivní prváky.
Tonda musí udělat Captchu (kdo ví, jak se ta věc píše).
Je třeba mít dobrou aktivní členskou základnu (kvůli volbám a tak). Co selektovat lidi
na základě jejich aktivity a toho, čeho se účastní? Aby členství ve FIT++ bylo
privilegium… To asi nikoliv… Jsme klub, který chce něco tvořit, který chce něco
organizovat. Co zrušit ten Facebook. Proč že je třeba mít ten Slack. Jaký je point
debaty? Proč jít na discord? Protože je to jednodušší?
Milan out of nowhere: “Běž od toho spodního prádla!”
Dneska nedokážeme hlasovat. K zamyšlení stojí, jestli tohle nechávat na
představenstvu a nerozhodnout to spíš formou referenda. Čenda by udělal keynotes
těch všech platforem. Nápad, aby každý zástupce prezentoval pro a proti pro svojí
platformu (Slack tábor a Discord tábor).

5. Různé (typ: diskuze, čas: 15 minut)
Hany měl zapracovat na projektových procesech klubu, ale úplně to nezvládl.
Ála nám poreferovala o tom, co se dělo na PR skupince. Jelikož je spousta nových
PRek, tak měli nějaké kolečko, nasdíleli si zkušenosti a plány, je z toho dokonce zápis.
HR skupinka. Bylo nějaké kolečko o tom. Hany s Radem se hádá o tom, kdo to
odprezentuje. Řešily se seznamovací věci, setkalo se pár klubů, řešil se náborový
dotazník o SU. Řešilo se toho spousta a potom byla nějaká volná debata.
Parlament SU. Tam se schvaloval rozpočet Centrály, volil se člen Kontrolní komise -
kandidoval Ruby (bývalý předseda SH), nezvolil se, a tak se hledají noví lidé do
kontrolní komise.
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