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Návrh na udělení Ceny Jana Opletala za rok 2021 studentskému spolku 4FIS
4FIS je studentským spolkem studentů fakulty, s nímž fakulta déle než pět let v mnoha oblastech
partnersky spolupracuje. V začátcích pandemie covid-19 členky a členové studentského spolku 4fis
intenzivně a obětavě hledali řešení, jak se studentům co nejvíce přiblížit i v online době, neboť do té
doby probíhaly veškeré rozmanité spolkové aktivity prezenčně.
Výrazným příspěvkem k rozvoji studentského života byla online forma pubkvízu (Karanténa edition) na
platformách MS Teams a Kahoot. Všichni jsme v době vzniku této aktivity věřili, že se bude jednat jen
o krátkodobou, dočasnou aktivitu, která nakonec běžela tři „covidové“ semestry. Koncept akce se
průběžně rozvíjel a v průběhu celého roku se vystřídalo na kvízech téměř 500 účastníků z řad studentů
nejen naší fakulty, ale i studentů dalších fakult VŠE, studentů jiných středních a vysokých škol,
akademických pracovníků, a také jejich rodinných příslušníků. Tyto neformální a zábavné vzdělávací
akce probíhaly v pohodlí domovů pravidelně o středečních večerech. Dva kvízy pro studenty připravilo
vedení fakulty, což velmi pomohlo propojit komunitu fakulty a navodit přátelskou atmosféru i na běžné
online výuce. Vánoční kvíz pak podpořil významného partnera spolku – hokejový klub Prague
Engineers, který každý rok pořádá charitativní sbírku na podporu kladenského DRS Zvonek. I tuto
charitativní akci spolek 4FIS propagoval a podpořil.
4FIS dále převedl do online podoby své tradiční vzdělávací akce, pořádané ve spolupráci s partnery
z firemního prostředí. Nejúspěšnější akcí byla přednáška o Webu 3.0 a kryptoměnách, na kterou
dorazilo téměř 100 zájemců. S příchodem pandemie spolek začal působit na youtube. Novým
studentům nejvíce pomohla spolkem natočená videa, tzv. Videopříručky pro prváky. Tato videa
studentům přibližují budovy školy, do nichž se studenti prvních ročníků nemohli osobně podívat,
usnadňují orientaci v informačním systému a umožňují lépe pochopit principy a specifika studia na VŠE.
Velmi významnou a společensky přínosnou aktivitou byly takzvané Kruhy, které každoročně seskupují
studenty prvních ročníků dle jejich studijních programů. Starší studenti sdružení ve 4FIS předávají
„prvákům“ cenné rady týkající se studia i studentského života. V rámci online Kruhů probíhaly četné
schůzky prostřednictvím MS Teams. Jsem přesvědčen, že tato aktivita významně přispívá i ke snížení
studijní neúspěšnosti, se všemi pozitivními dopady z toho vyplývajícími.
Pro nadšence počítačových her proběhly oddychové turnaje v různých online hrách. Vše se konalo na
platformě Discord, na níž studenti mohli neformálně komunikovat během zákazu fyzického setkávání
a neztratit tak cenný kontakt se svými spolužáky. Největší herní akcí uplynulého roku byl 4FIS Ultimátní
hráč, při kterém hráči po dobu celého víkendu soutěžili ve třech různých hrách. Projekt se živě
streamoval na platformě Twitch.tv.
Spolek 4FIS navzdory složité situaci znemožňující setkávání rozšířil své řady a posílil svou interní
komunikaci. Zástupci studentského spolku se podíleli na organizaci online školních i fakultních dnů
otevřených dveří i na dalších akcích fakulty. 4FIS průběžně udržoval komunikaci se studenty, přinášel
informace i zábavu a posiloval vzájemnou sounáležitost během pandemické krize.
Nejen shora uvedenými, ale i mnoha dalšími aktivitami studentský spolek 4FIS významně přispěl
k rozvoji studentského života fakulty a podpořil studenty studující v nelehké době online studia
z důvodu pandemie covid-19. Po pěti letech své činnosti je studentský spolek 4FIS nedílnou součástí
naší fakulty. Ze všech těchto důvodů si dovoluji navrhnout Studentské komoře RVŠ udělit
studentskému spolku 4FIS Cenu Jana Opletala za rok 2021 za přínos k rozvoji akademické obce.
Seznam členů spolku, souhlas předsedkyně spolku s nominací a kontakt na ni přikládám.
Digitálně podepsal
prof. Ing.
prof. Ing. Jakub
Fischer, Ph.D.
Jakub
Datum: 2021.10.14
Fischer, Ph.D. 18:22:25 +02'00'

Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

tel.: 224 095 421
fax.: 224 095 400

tt

tt

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., děkan

e-mail:fischerj@vse.cz
http://fis.vse.cz/

