
 
Volby do Představenstva FIT++ 
Funkční období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2019 
 

Do voleb dorazilo 7 kandidátek. Kandidáti v pořadí zaslání kandidátek jsou Milan Kurka, Michal 
Hošna, Lucie Procházková, Anna Vitmanová, Jiří Hanuš, Radek Ježek a Ondřej Štauda. 
 
Na průběh voleb bude dohlížet volební komise ve složení: Stanislav Jeřábek, Tomáš Apeltauer, 
Jaroslav Kříž. Kontaktní adresa na členy komise je fitplusplus@su.cvut.cz. 
 
Volební místnost 
 
Volit budou moci členové klubu FIT++ v TH:A-1051 v následujících dnech a časech: 

● Pátek 19. 1. 2018 13:00–16:00 
● Pondělí 22. 1. 2018 13:00–16:00 
● Úterý 23. 1. 2018 13:00–16:00 

 
V Praze dne 14. ledna 2018 
 
 

……………………. 
Stanislav Jeřábek 

……………………. 
Tomáš Apeltauer 

……………………. 
Jaroslav Kříž 

 
 

mailto:fitplusplus@su.cvut.cz


Milan KURKA
kurkamil@fit.cvut.cz

S kandidaturou souhlasím.

VOLEBNÍ PROGRAM

FINANCE
Fungování klubu a pořádání kvalitních akcí se neobejde bez zabezpečení finan-
cí. Mým cílem bude vyjednat finanční podporu fakulty primárně pro akce, které 
jsou pro fakultu prospěšné (příklad: Hello FIT!, Narozeniny FIT, případně další 
projekty), sekundárně na akce ostatní (FIT párty, LAN párty, …).

PŘÍLEŽITOST K ROZVOJI
Členové by měli získat možnost osobního rozvoje v určitých oblastech formou 
vzájemného vzdělávání – ať už se jedná o interní kurzy 3D tisku, tvorby grafiky, 
komunikace, programování, tvorba mobilních aplikací – prakticky čehokoliv, v 
čem někdo vyniká a rád by se o to podělil s ostatními. Získané znalosti by mohli 
členové uplatnit nejen v rámci klubu, ale také i pro své osobní potřeby.

JEDEN KLUB, JEDNA SILNÁ KOMUNITA
V klubu FIT++ je několik desítek lidí, nicméně v rámci klubu se víceméně neznají. 
Toto by měly vyřešit pravidelné teambuildingy a akce podobného charakteru, 
které členy klubu stmelí, čímž se utvoří silnější komunita. Zároveň se tímto 
krokem podpoří vzájemná spolupráce při jiných aktivitách klubu. Pokud jsme 
aktivními členy jednoho klubu, měli bychom se znát – ne že se budeme vídat na 
chodbě, aniž bychom tušili, že jsme oba součástí stejného klubu.

ROZDĚLENÍ FUNKCÍ PRO EFEKTIVNÍ KOOPERACI
V současné době není v rámci klubu oficiálně vytvořen systém funkcí („někdo 
dělá něco“). Toto bych řešil vytvořením skupinek, které budou mít na starost 
určité sekce – IT, PR, HR, organizování akcí apod. Došlo by tak zpřehlednění orga-
nizační struktury klubu a zároveň by členové jednotlivých skupinek praktikovali 
zkušenosti, které buď mají, nebo je získají díky bodu 2 tohoto programu. 

ROZVÍJENÍ SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ KLUBY (NEJEN) 
STUDENTSKÉ UNIE ČVUT
Máme potenciál rozvíjet aktivity nejen po fakultě, ale také při spolupráci s 
ostatními kluby, které v rámci ČVUT působí. Takové spojení přinese kromě roz-
šíření povědomí o našem klubu také prezentaci našich schopností a dovedností, 
které jsou v určitých segmentech bez pochyby nadprůměrné.

FIT++ JAKO ZNÁMÁ SOUČÁST FAKULTY
Rád bych docílil toho, aby se FIT++ stal na fakultě všeobecně známým subjek-
tem. Chci odstranit situaci, že se stále po fakultě pohybují studenti, kteří chtějí 
být součástí některých akcí (například Den otevřených dveří, Noc vědců a jiné 
akce fakulty), avšak o FIT++ vůbec neví. Noví členové, kteří se do FIT++ přidali 
nedávno, se o klubu dozvěděli z Hello FIT!, případně Seznamováku. Musíme najít 
strategii, jak oslovit nejen nováčky, ale i starší studenty. 

... A DALŠÍ DROBNOSTI
Vybavit klub propagačními předměty (trika, mikiny, tužky, placky, …). Modernizo-
vat webovou stránku klubu. Pro osoby, které za klub komunikují, zajistit vlastní 
klubovou e-mailovou adresu. Demokraticky schválit grafický manuál klubu. Být 
otevřený názoru ostatním a jednat dle toho. Vytvořit pomocné materiály pro 
členy, kteří by rádi zorganizovali akci, ale neví kde začít.

FIT++ byl založen jako klub pro aktivní studenty fakulty, kteří chtějí pomáhat na 
různých akcích fakulty, popř. pořádat akce vlastní. 
Myslím, že teď je ten správný čas posunout celou tuto vizi ještě dále – vytvořit plat-
formu, která bude spojovat aktivní studenty napříč bakalářským i magisterským 
studijním programem. Místo, které nejen že shromažďuje studenty, které poté 
fakulta užívá, ale také místo, kde každý dostane příležitost naučit se něco nového. 
Místo, které svým členům dokáže něco nabídnout. Místo, kde se každý bude cítit 
mezi svými.

Jednoduše – dále rozvíjet klub, který žije s fakultou.

V případě zvolení do představenstva budu realizovat následující program:

F    /kurkamil
T    @milankurka
I    @milan_kurka

ČINNOST V KLUBU

organizátor  
Hello FIT!

organizátor  
1000. narozenin FIT

organizátor  
sEGGfault

grafické práce

správa sociálních sítí



Michal Hošna 
 

ČVUT username: hosnamic 

 

Volební program: 

• Make FIT more greater 

 

S kandidaturou souhlasím. 

V Praze, 9. 1. 2018. 

Michal Hošna 



Kandidátka do Představenstva Klubu 
FIT++ 
Jméno: Lucie Procházková 
ČVUT username: prochl10 
Volební program: 

  

Do představenstva kandiduji proto, že chci aby FIT byl i nadále místem, kde každý 
může zrealizovat zajímavý projekt, zorganizovat fajn akci.  

Chci aby FIT++ byl na fakultě vidět, je škoda že třeba mezi prváky jsou lidé, kteří o 
něm neví.  

Celkově bych ráda zlepšila informovanost prváků jak ohledně studia tak ohledně 
mimoškolních aktivit. Krokem k tomu je i akce Hello FIT nebo Seznamovák, nicméně 
samy o sobě nestačí, jelikož není možné, aby se jich zúčastnili všichni.  

 

Souhlasím s kandidaturou do Představenstva klubu FIT++. 
  

Dne 10. 1. 2018 
  

Lucie Procházková 
 



Kandidátka do voleb do Představenstva FIT++

jméno: Anna

příjmení: Vitmanová

email: anna.vitmanova@gmail.com

username: vitmaann


Kdo jsem: 
Jmenuju se Anička a na FITu jsem právě ve druháku. Mezi moje největší záliby patří trávení času s 
kamarády, jak při posezení v hospodě, tak třeba při společném učení na zkoušky. Jinak hraju 
volejbal za tým v soutěži AVL a nepohrdnu ani jinými sporty.


Čeho bych chtěla s klubem FIT++ dosáhnout: 
- podnikat více společných aktivit a tím více stmelit kolektiv

- organizovat výlety pro fakultu (něco jako výlet na Sněžku)

- mít vlastní klubová trička

- příští Vánoce mít živý stromeček ve 3. patře


Souhlasím s kandidaturou.	 	 	 	 	 	 	 	 dne 10.1.2018

mailto:anna.vitmanova@gmail.com




Zasadit se o zavedení odměn nebo výhod pro aktivní členy
Např. společný výlet nebo návštěva zoo zdarma

Zajistit lepší spolupráci a komunikaci mezi předními členy FIT++
zvolit osoby nebo skupiny osob zodpovědné za jednotlivá odvětví, např. finance, PR apod.

Navázat vztah s fakultními sponzory a dalšími firmami a navýšit tím rozpočet klubu.

S kandidaturou do představenstva FIT++ souhlasím, v Trhových Svinech dne 13.1. 2018

Zlepšit kvalitu meetingů.
Hlavně předem připravit témata, která se budou probírat a lépe koordinovat chod diskuzí.

Zajstit v letním semestru změnu FA nonstop na FA-FIT nonstop
aneb otevřená budova pro všechny

Mé hlavní cíle:

Radek Ježek
Kandidát do představenstva klubu fit++

Zlepšit vztahy a komunikaci mezi fakultami (FA, FEL)

Jsem student druhého ročníku oboru Softwarové inženýrství.
Snažím se aktivně působit na fakultě a pomáhat zde se zlepšením kvality
studentského života. Dělám to nejen pro obecné blaho, ale hlavně proto,
že mě to baví. Právě z toho důvodu jsem se podílel i na organizaci
některých akcí, jako je Hello Fit nebo Den otevřených dveří. 
Rád bych se v budoucnu ještě více zapojoval do dění na fakultě a
přispěl tak k jejímu přispěl tak k jejímu rozvoji.

jezekra1@fit.cvut.cz



Ondřej Štauda 

Kandidát do představenstva klubu FIT++ 

Studuji druhým rokem softwarové inženýrství. Baví mě se aktivně zapojovat do akcí fakulty a klubu 

FIT++. Rád bych se nadále aktivně zapojoval do dění na fakultě a pomáhat s akcemi klubu FIT++ a 

fakulty. 

 

Mé cíle: 

➢ Zlepšit kvalitu shromáždění klubu 

➢ Zlepšení vztahu a spolupráce s FA  

➢ Zajistit spolupráci klubu se sponzory fakulty a dalšími firmami 

 

Souhlasím s kandidaturou do představenstva FIT++, ve Vysokově dne 14.1.2018.     Staudond 


