
Zápis ze schůze Představenstva FIT++
dne 23. 6. 2021 online v MS Teams

17:06 - Lucka zahajuje schůzi

Zápis dělá Vítek

Přítomni:
Lucie Procházková
Antonín Kříž
Jiří Hanuš
Jan Pokorný (Če(n+b)da)
Vít Kalianko
Jaroslav Kříž
Jakub Horák
Linda Beková
Jitka Mertlová
Damián Baraník
Martin Paleček
Jakub Bartoň
Martin Košatka

0. Schválení programu zasedání
Představenstvo klubu FIT++ schvaluje program zasedání v podobě zaslané na Slack
klubu 16.6.2021:
0. Schválení programu - hlasování 5 minut
1. Schválení zápisů hlasování - 5 minut
2. Voda - informace + příp hlasování - 10 minut
3. Šifrovačka - informace - 10 minut
4. Discord - referendum - hlasování 15 minut
5. Hello FIT - informace - 10 minut
6. Akce na další semestr - FIT Trip, Akce prvák, přednášky - diskuze, 20 minut
7. Nábor - informace o FIT++ mezi prváky - diskuze 15 minut
8. Různé
(5-0-0) Přijato.

Čenda má připomínku, že dokumenty neumí indexaci od nuly.

1. Schválení zápisu z předešlého zasedání (4.2.2021)

Představenstvo klubu FIT++ schvaluje zápis ze schůze Představenstva 25.3.2021 v
podobě zaslané do chatu schůze.
(4-0-1) Přijato.
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Vítek ho od minule nezvládl upravit, má tedy nějaké vady na kráse, ale ta ajťáky stejně
nezajímá.

2. Voda
Máme nabídku, kterou minule navrhovala Babu. Máme domluvu, vychází to na 700 Kč
za lodě a zavazadla s tím, že v ceně nejsou zahrnuty ani kempy ani občerstvení. Tedy –
dopředu se budou vybírat pouze peníze za lodě.

Lucka má připravený registrační formulář, který se otevře na určitou dobu. Otázka,
zda-li dát FITVodu pro všechny FIŤáky. Nejdříve se formulář zveřejní pouze členům,
potom všem studentům.

Pojede se nějaký víkend v srpnu. Od začátku roku v klubu přibylo kolem 10 členů.
Počítáme, že akce bude pro 30 lidí. Nepočítáme s navyšováním kapacity, spíš s dalším
turnusem.

Nejedná se o ekonomickou činnost, není třeba zbytečně řešit papírování, akce bude
pojatá jako přátelské vyražení si z kopýtka.

3. Šifrovačka

Online nebo Dejvická? Asi spíš ta Dejvická. Kuba je slyšet. Byla pauza, začalo se řešit
technické provedení. Řeší se, jak to bude probíhat příště. Organizace probíhá na
vlastním discord serveru.

Koncept: Byla velikonoční šifrovačka (sEGGfault), což byl impulz vytvořit šifrovačku
pro celou SUnii jako reklamu pro ČVUT a hlavně FIT++.

Je třeba webová appka na vyhodnocování správnosti řešení. Akce by měla být v
dejvickém kampusu někdy na začátku (1.-.2 týden) zimního semestru. Je to venku -> s
velkou pravděpodobností proběhne.

4. Discord

Hlavní argument pro Slack byla vlákna, která ale Discord pomalu začíná také
integrovat. Na Teams byly poslány obrázky, jak Discord pojmenovatelná vlákna
fungují a vypadají. Čenda vyrobil tabulku s + a - různých platforem. Discord thready
ještě nejsou odzkoušené, ale doufejme, že se to zanedlouho napraví.

Lucka říká, že nejlepší by bylo vyhlásit celoklubové referendum. Referendum
proběhne přes internetový formulář, do kterého budou přizvání pouze členové klubu.
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Je třeba sepsat post, který se pošle na Slack a průvodní info do mailu pro lidi, co nečtou
Slack. Spolu s mailem se pošle i nějaká demoverze Discordu s vlákny. Internetový
formulář bude v nástroji Adoodle, se kterým je zkušenost z akademického senátu.
Hany říká, že Vítek má dlouhý vlasy.

Představenstvo klubu FIT++ schvaluje konání referenda o budoucí komunikační
platformě klubu. Konat se bude do 31. července online přes platformu Adoodle.
(5-0-0) Přijato

5. HelloFIT

TL;DR: Diskuze o HelloFITu nebyla moc plodná, protože akce v tu chvíli ještě byla daleko.

Marcel Lucce psal, že to letos nezvládá. Pokud akci chceme, musíme dát dohromady
tým lidí, který to zařídí. Jarda by do toho šel, pokud to bude na živo (nikoliv v online
prostoru).

Otázka je, jestli se to dá online nedělat. Chystání 2 variant? Organizace online akcí
nikoho nebaví a nechce to dělat. Kdyby byl HelloFIT online, je třeba zařizovat
nahrávání a spoustu dalších věcí. Existuje průvodce kampusem s Álou. S velkou
pravděpodobností nebude moci být přednáška, protože se nejspíš nebude moci tolika
lidí sejít v jedné přednáškovce. Diskuze o lidech a HelloFITu probíhá dál mezi Jardou a
Luckou. Její obsah nejsme schopni rozklíčovat. TL;DR v organizačním týmu by měl být
někdo mladší, aby to mohl jednoduše dělat znovu nějaký z dalších roků.

Vítek říká i píše, že by do organizace akce určitě taky rád šel, ale stejně jako Jarda
pouze, pokud by byla možnost akci udělat na živo. Hany by mohl na grilovačku pomoct
s nákupem. Mohli bychom vytáhnout otázku kolik sudů se vejde do Hanyho auta. A
nebo taky kolik grilů se vejde do Hanyho auta.

6. Akce na další semestr
Lucka se bavila s Petrem Šťastným (Soptíkem), že by mohl být FITtrip na Karlštejn.
Otázka zní, kdy bychom jeli. Prý něco o pokračování v tradicích, bohužel jsem na
tradice mladý, takže nemůžu nic psát. Vždy se navštěvovalo nějaké nej-. Hany říká, že
půjdem na nejhezčí místo – takže na Strahov – Tonda dodává, že pěšky, Vítek, že 3x,
abychom viděli Apakrychle.

Akce prvák
Tonda to loni nezvládl, nebudeme se na něj zlobit, zkusí to letos, snad to vyjde. Je
třeba se domluvit s architekty na něčem. Zkusit přihlašování přes Slack, Discord.
Kontrolní otázka, kde jsou nejbližší záchody u schodů. Tonda to zkoušel přes
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koordinátora, ale domluva byla náročná a nezvladatelná. Domluvilo se s FITem, že se
vytáhnou stolky z respiria a nějak se to vyřeší.

Přednášky
V zimním semestru by se mohla udělat série nepovinných přednášek o právu, protože
v nové akreditaci je zrušen předmět PAI. Martin Košatkou z PFUK propojuje právo a
informatiku, studuje 5. rokem a přednášky na toto téma by nám dělal. Povídal si o tom
s námi, pracuje s ajťáky, má zkušenosti s právem v IT. Brečel při práci pro státní
správu. Probíral by téma licencí a tak.

Probíhalo by to na FITu. Něco jako informatické večery, ale o právu. Dala by se tím
naplnit přednáškovka, proto je třeba se domluvit i s fakultou, zda-li by nám
přednáškovku půjčila.

Budou i přednášky, workshopy o instalaci Linuxu, jsou lidi, kteří to chtěli dělat na
HelloFITu. Bylo by fajn pro prváky mít úvod do Linuxu a jeho instalaci. Čebdovi by se i
líbily základy LaTeXu, protože se s ním všichni potkáváme většinou až u bakalářek.

Jarda říká, že by to mohlo být dobré, ale v rámci HelloFITu ne v den, kdy je hlavní
program. Dříve to bylo o den dýl, ale s mizivou účastí. Po přednášce o Linuxu bude
hlad 2. Týden. K přednášce o LaTeXu by se hodily i přednášky o efektivním učení
(Eliška a Ondra). 4 témata: LaTeX, Linux, Jak se učit a Motivační přednášku Histra
Manuše.

AI fest
Hany se spojoval s Kordíkem, líbilo se mu to. Měl by mu poslat nějaký A4 draft. Akce v
polovině zimního semestru o AI.

2 tracky – Shallow a Deep. Shallow – co to je AI, co to může způsobit, co když to
někoho zabije. Deep – matematické metody za modely, neuronkami, jaké jsou
možnosti atd.

Kordík Hanyho spojil s nějakým Martinem (ne Holeňou) – člověk, který má
celoevropskou vizi (Future Port) o přednáškách o umělé inteligence. Přednášky by se
mohly dokonce streamovat i na jiných školách.

Hany by chtěl přednáškovku pro Martinovu akci a stranou přednáškovku pro nás,
workshopy a tak.

Zní to super, je to velká akce. Mohla by se ke spolupráci oslovit i Sarah Polak. Máme na
ní kontakty, dokážeme se s ní spojit. Hany chce spojit FIT, FIT++, prg.ai, Martina
Holečka. Hany napíše na Slack a Discord a osloví mladší. Lucka říká, že na Future Portu
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bylo super, že jsi přišel, zahrál jsi Beat Saber a šel jsi jezdit Teslou. Mluví se o polovině
listopadu.

Vánoce, Trip a další akce se budou řešit na další schůzi.

7. Nábor
Lucka psala informace o FIT++ prvákům, celkem se to chytlo, o klubu se mluví i na
Seznamováku. Lucka si myslí, že ne všichni jsou na Seznamováku nebo HelloFIT. Jíťa
mluvila se skupinou 4 prváků, kteří nevěděli, co je to FIT++. Bylo by dobré říct jim, co
vlastně členové dělají, byli zaskočeni tím, že nemají čas a nestíhali by to… klasika.
Není to tábor nucených prací. To zní jako dobré promo, říká Jarda. Jítě se podařilo
jednoho přemluvit. FIT++ se zmiňuje na zápise. Dát k papíru na zápise letáček? Na
Akci prvák nás snad nikdo nepřehlídne. Letos je všechno online (třeba i zápisy). Je
připravená klasická zápisová prezentace. Spojíme se s Mílou, jestli se na prezentaci
bude mluvit i o nás. Na Akci Prvák budeme lidi informovat o tom, že existujeme.

Promo video
Chceme něco vyrobit. Návrh oslovit Matěje Havránka a domluvit se s ním. Natočit
nějaká videa na akcích Voda a tak. Je třeba vymyslet scénáře a tak. Hany může zkusit
něco vymyslet. Na technice se dá domluvit s AVC. Na vodu nechceme tahat techniku.
Lucka si myslí, že není problém sehnat lidi na natáčení a techniku, ale že je problém
najít kreativní lidi, kteří to vymyslí. Dáme to do Slacku. Uděláme to jako projekt, který
někdo bude řešit po vlastní ose.

Zamyslet se, jestli neudělat checklist, k věcem udělat TL;DR s odkazy, kde si o věcech
načíst. Jestli o nás není slyšet až moc a prváci nejsou úplně zahlceni informacemi.
Místo, které by sdružilo všechny věci, co jsou (Strahov, Linux,...). O tohle byl pokus na
FITWIKI, ale informace se dost aktualizují a přestávají být relevantní. Máme na
stránkách rozcestník – chybí nám tam něco jako Studentský život. Vytváření
separátních věcí je na nic. Napsat na PR, aby se k prvnímu ročníku na stránkách školy
lépe pojmenovalo Průvodce prváka (např. na Studentský život)

8. Diskuze
Chtěli jsme udělat vlajku FIT++, měla se dělat na teambuildingu, který se ale nebude
konat. Na vodě jí dělat asi nebudeme. Úkol se odkládá na neurčito. Poslední
teambuilding byl před 3 lety, udělat ho znovu (někdy na podzim) pro začlenění prváků
a výrobu vlajky. Byla tam pifola. Byl problém s alkoholem. Další akce, která je třeba
řešit na další schůzi.
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Čebda by rád v rámci akcí udělal deskovky. Jarda o nich mluvil s Kalvodou v den, kdy
byl první nakažený v Česku, Kalvoda řekl, že to nebude. Na Strahově je v grilcentru
parlament s občerstvením.

Rozpočet fakulty, PR a tím pádem i klubu byl schválen, Lucka přes léto vypracuje
propagační předměty. Je třeba to dotáhnout do konce. Pozor, aby tam nebylo něco, co
je třeba na nějakou akci a my to v tu chvíli neměli. FIT PR dělá kelímky. Na Discordu se
objevil nějaký námět na merch, všichni kromě mě ví, o čem se mluví, takže to nebude
v zápise :)) (progtestové hrnečky, které budou měnit barvu podle teploty nápoje).
Návrh na fotku Vágnera s tímto hrnečkem. Jarda Lindě chce dát odpověď, co ji
uspokojí. Hany má dlouhé vlasy. Budeme muset sehnat někoho, kdo nám nadesignuje
věci na merch. Nechceme ukazovat, ale bude to Verča Vilímovská. Vítek: “Omg tu
holku si pamatuju!”

Resuscitace HowTo projektů. Hany to dělá. Kdyby Hany zapomněl, pingujte ho –
všichni. Vítek už nechce živit svoje karpály. Lucka dotáhne odměny za velikonoční
šifrovačku.

18:33 Schůze ukončena.

9. Úkoly ze schůze představenstva
● Plánování akcí: AI fest, Vánoce, Trip, teambuilding
● Výroba promo videa

○ Vypingovat PR, aby na stránkách udělali lepší rozcestník (Studentský
život)

● Propagační předměty (LUCKO!)
● Resuscitace HowTo projektů (HASTR KABUŠ!!!)
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