
Zápis z 1. jednání komise Interního fondu studentských projektů 
 

Datum:  19. 1. 2015 

Místo:   Rektorát VUT, Antonínská 1, Brno 601 90 

Přítomni:  T. Mejzlík, M. Bímová, P. Dvořák, M. Fiedlerová, T. Krejčí, P. Maxera, L. Zvěřina 

Omluveni:  J. Kořínková 

Nepřítomni:  V. Hummel 

K uzávěrce prvního kola grantové soutěže Interního fondu studentských projektů (dále jen IFSP) dne 
10. 1. 2015 bylo přihlášeno celkem 33 projektů. Dne 12. 1. 2015 byly přihlášené projekty rozeslány 
členům komise ISFP k posouzení a 19. 1. 2015 se komise sešla k finálnímu posouzení projektů. 

Komise na společném zasedání posoudila projekty a seřadila je dle nejvyššího dosaženého hodnocení. 
Komise IFSP měla při jednání k dispozici podrobné informace o projektech včetně finančních rozvah a 
harmonogramů realizace. 

Z důvodu zajištění nestrannosti se členové hodnotící komise IFSP zdrželi hlasování u projektů, kde by 
mohlo dojít ke střetu zájmů. T. Mejzlík se zdržel u projektů č. 27, č. 29 a č. 1, P. Maxera se zdržel u 
projektu č. 26, P. Dvořák se zdržel u projektu č. 26, M. Bímová se zdržela u projetu č. 23, T. Krejčí se 
zdržel u projetu č. 18, č. 2 a č. 31, M. Fiedlerová se zdržela projektu č. 33 a č. 32. 

Celková rozdělená částka z IFSP určená k financování schválených projektů činila 150 000,- Kč. Komise 
ohodnotila všechny projekty. Projekty v celkové finanční výši 150 000,- Kč s nejvyšším bodovým 
průměrem zapsala do následující tabulky: 

P. Č. Název projektu Částka Průměr 

26 Junior Forensic Science 20 000 kč 9.20 
23 Exkurze - bytová výstavba ve Vídni 17 000 kč 8.33 
18 Kreativní místnost 20 000 kč 8.00 
27 Hudba z FEKTu 20 000 kč 7.67 
33 O pohár THD sportovní klaní 20 000 kč 7.50 
24 Exkurze Huyndai a TPCA 20 000 kč 7.43 
9 Brno Open - Rubikova kostka 20 000 kč 7.29 

28 Run for Friendship 13 000 kč 6.57 
Tabulka 1. 

Poté bylo hlasováno o usnesení: 

Usnesení: 

Hodnotící komise IFSP rozhodla o podpoře projektů dle tabulky 1. Kde projekt P. Č. 28 s názvem 
projektu „Run for Friendship“ je finančně ponížen na částku dle tabulky 1. 

PRO 7; PROTI 0;  ZDRŽELO SE 0; 

 



Představení podpořených projektů: 

Projekt P. Č. 26 

Název projektu 

Junior Forensic Science Brno 2015 
Žádaná částka 

20 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 
22. 4. 2015 

Zařazení projektu 
Zaškrtněte jednu nebo více možností. 

a) Vzdělávací 

☐ přednáška 

☐ workshop 

☐ exkurze 

☐ seminář 

b) Sportovní 

☐ závod 

☐ turnaj 

c) kulturní a společenské 

☐ výstava 

☐ hudební vystoupení 

☐ ples 

☐ seznamovací akce pro studenty 

☐ soutěž v deskových hrách 

d) další – napište 

☒ konference 

 

Stručné představení projektu 
Junior Forensic Science Brno (JuFoS) je mezinárodní vědecká konference určená pro studenty 
doktorských studijních programů. Konference je organizována studenty Ústavu soudního inženýrství 
VUT v Brně pod záštitou primátora statutárního města Brna, ředitele ÚSI a za podpory Asociace znalců 
a odhadců. Dne 22. dubna 2015 proběhne již sedmý ročník, který se bude konat stejně jako 
v předešlých letech v prostorách Centra VUT. 

Konference JuFoS je jedinečnou příležitostí pro navázání nových kontaktů a výměny poznatků 
z vědecké a výzkumné činnosti budoucích odborníků ve forenzních vědách nejen z ČR. Veškeré 
příspěvky, které jsou na konferenci JuFoS publikovány a prezentovány, jsou recenzovány a vydány 



v plném znění na CD, které je součástí tištěného sborníku anotací. Z jednotlivých jednacích sekcí, jsou 
na konci konference slavnostně vyhlášeny a oceněny tři nejlepší příspěvky. 

Účastníci konference představují své příspěvky z různých forenzních disciplín v celkem 8 sekcích: Výkon 
znalecké činnosti, Oceňování majetku, Oceňování nemovitostí, Forenzní ekotechnika: les a dřeviny, 
Kriminalistika, Analýza silničních nehod, Vady a poruchy a Rizika a bezpečnost.  

Více informací o konferenci na www.jufos.cz 

Hlavní cíle projektu 
Konference si klade za cíl být kvalitní konferencí, na které se studenti seznámí s pracemi svých kolegů 
a předají si zajímavé informace z jejich oboru. Naší snahou je konferenci neustále zlepšovat a zvyšovat 
její odbornou úroveň. V rámci letošní realizace konference, bude snahou pořadatelsky zapojit univerzity 
ČVUT v Praze a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě tak, aby se z konference v budoucnu 
mohl stát „putovní“ projekt, s každoročním pořádáním na jedné ze spřátelených univerzit. Od tohoto 
sloučení si slibujeme širší možnosti v oblasti navázání nových kontaktů, výměny poznatků a zvyšování 
kvality výsledků vědecké a výzkumné činnosti. 

Cílová skupina 
Studenti doktorských studijních programů v oblasti forenzních věd z VUT 

Očekávaný počet návštěvníků/soutěžících  
60 – 70 (odhad podle minulých ročníků) 

Další informace 
Minulý ročník konference proběhl velmi úspěšně. Zahájení konference se uskutečnilo v barokní aule, 
kde se úvodního slova ujal rektor VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. a ředitel ÚSI doc. Ing. 
Aleš Vémola, Ph.D. Konference se zúčastnilo celkem 57 doktorandů z vysokých škol nejen z České 
republiky (VUT, Policejní akademie ČR, ČVUT, UPOL), ale i ze Slovenské republiky (STUBA). O konferenci 
JuFoS 2014 vyšly 2 články, a to v květnových Událostech VUT 
(http://www.vutium.vutbr.cz/udalosti/u1405.pdf, str. 26) a v odborném časopise Soudní inženýrství.  

Na všech propagačních materiálech a ve sbornících bude SK AS VUT náležitě prezentována umístěním 
loga SK AS VUT.  Zároveň se budeme snažit v rámci propagace konference a jejích publikovaných 
závěrečných zpráv v různých časopisech také zdůraznit význam podílu Studentské komory AS VUT  
a Interního fondu studentských projektů. 

 



1. Rozpočet projektu 

Podrobně rozepsaný rozpočet poslouží komisi IFSP odpovědět na otázku „Za co má být přidělená částka 
utracena“. 

Pronájem místností na rektorátu   12 200 Kč (vč. DPH) 

Ocenění nejlepších příspěvků      7 800 Kč* 

*  3 x 1. místo   1 300 Kč x 3 = 3 900 Kč 

 3 x 2. místo     800 Kč x 3 = 2 400 Kč 

 3 x 3. místo     500 Kč x 3 = 1 500 Kč 

 

Náklad na pronájem místností je prozatím předběžný. V případě, že bude výše nájmu nižší, budou zbylé 

finanční prostředky využity na pokrytí jiných nutných nákladů konference.  

 

2. Harmonogram realizace projektu 

Zodpovědně vypsané milníky, důležité události, nebo jednotlivé fáze realizace projektu umožní komisi 
lépe pochopit projekt jako takový. 

Celá příprava projektu se rozbíhá právě v těchto dnech na začátku roku 2015 a bude trvat až do dubna 
2015.  

leden 2015 odsouhlasení termínu, zamluvení prostor, zajištění dalších záležitostí 

únor 2015 spuštění přihlašování na konferenci a zaplacení vložného 

duben 2015  zaslání příspěvků, kontrola příspěvků, skládání příspěvků do sborníku, tisk sborníku, 
zajištění dalších záležitostí (REDA, LITERA a KaM) 

duben 2015  22. 4.2015 - konference JuFoS 2015 

 

Projekt P. Č. 23 

Název projektu 

Exkurze - bytová výstavba ve Vídni 
Žádaná částka 

17 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 
duben 2015 

Zařazení projektu 
Zaškrtněte jednu nebo více možností. 

e) Vzdělávací 



☐ přednáška 

☐ workshop 

☒ exkurze 

☐ seminář 

f) Sportovní 

☐ závod 

☐ turnaj 

g) kulturní a společenské 

☐ výstava 

☐ hudební vystoupení 

☐ ples 

☐ seznamovací akce pro studenty 

☐ soutěž v deskových hrách 

h) další – napište 

☐  

 

Stručné představení projektu 
Exkurze bude zaměřena zejména na projekty sociálního (městem podporovaného) bydlení. Tento 
sektor má ve Vídni dlouhou tradici a systém výstavby, financování a přidělování sociálního bydlení je 
vzorem pro mnohé země a města nejen v Evropě. Exkurze bude jednodenní, bude zahrnovat dopravu 
z Brna do Vídně a zpět a prohlídku dvou až tří vytipovaných lokalit - lokality Nordbahnhof, 
Hauptbahnhof a Seestadt Aspern. Exkurzi bude předcházet příprava studijních materiálů pro 
účastníky - žadatelka zpracuje brožuru obsahující obecné uvedení do problematiky, popis a rozbor 
jednotlivých navštívených lokalit a obrazový materiál. 

Hlavní cíle projektu 
Cílem exkurze je seznámit studenty s aktuálními trendy bytové výstavby ve městě Vídni - z hlediska 
architektonického, urbanistického, ale i sociálního, politického a ekonomického. Dalším cílem je také 
obohacení výzkumu a disertační práce (na téma Udržitelnost bydlení a bytové výstavby) žadatelky - 
studentky doktorského studijního programu na FA VUT v Brně. 

Cílová skupina 
studenti bakalářského a magisterského studia Fakulty architektury VUT v Brně 

Očekávaný počet návštěvníků/soutěžících  
cca 20 studentů - dle zájmu 

Další informace 
exkurze se uskuteční s podporou doc. Ing. arch. Dagmar Glosové, CSc., vyučující na Ústavu 
navrhování 1 FA VUT v Brně 



3. Rozpočet projektu 
 

výdaj na v rozsahu financí 
spotřební materiál  - Kč  
služby (příprava studijních materiálů, tisk)  5 000 Kč  
cestovní výdaje (jízdné)  12 000 Kč  

 

  



4. Harmonogram realizace projektu 
 

Fáze datum plánované čerpání z 
IFSP 

příprava a tisk studijních materiálů, 
plánování a propagace exkurze, 
organizační zajištění 

březen 2015  5 000 Kč  

vlastní exkurze duben 2015  12 000 Kč  
uzavření projektu - závěrečná zpráva duben 2015  - Kč  

 

Projekt P. Č. 18 

 
Název projektu 

Kreativní místnost 
Žádaná částka 

20 000,- Kč 

Předpokládaný termín realizace 
1. 4. 2015 

Zařazení projektu 
Zaškrtněte jednu nebo více možností. 

i) Vzdělávací 

☐ přednáška 

☐ workshop 

☐ exkurze 

☐ seminář 

j) Sportovní 

☐ závod 

☐ turnaj 

k) kulturní a společenské 

☐ výstava 

☐ hudební vystoupení 

☐ ples 

☐ seznamovací akce pro studenty 

☐ soutěž v deskových hrách 

l) další – napište 

☒  



Místnost pro studenty 

 

Stručné představení projektu 
Rozsah do 500 znaků. 

SKAS FP se na základě svého volebního programu rozhodla zřídit místnost, která bude sloužit 
studentům na přípravu k týmové prezentaci, nacvičování prezentace, práce v týmu (nevhodné do 
knihovny), trénink soft skills, trénink postupu projektového managementu a pro další týmové 
aktivity.  Hlavní část projektu je nákup, vybavení a zařízení místnosti, dále pak nastavení pravidel pro 
fungování. Tento projekt je podporován vedením FP. 

Hlavní cíle projektu 
Co je smyslem projektu. 

Podpořit týmovou práci a umožnit studentům trénovat jejich schopnosti ve vhodných prostorách. 

Cílová skupina 
Např. studenti celého VUT, studenti fakulty, studentské organizace. 

Studenti FP 

Očekávaný počet návštěvníků/soutěžících  
Odhad počtu studentů VUT, které projekt obohatí. 

1000 studentů   

Další informace 
Např. jedná o první ročník/projekt už byl v minulosti uskutečněn, kdo převzal záštitu nad projektem… 

První ročník 



5. Rozpočet projektu 
Podrobně rozepsaný rozpočet poslouží komisi IFSP odpovědět na otázku „Za co má být přidělená 
částka utracena“. 

Požadavek financování z IFSP 

Výdaj na V rozsahu financí (v Kč) 
Spotřební materiál 0,- 
Vybavení 20 000,- 
Cestovní výdaje 0,- 
Celková požadovaná dotace 20 000,- 

 

Vlastní zdroje financování 

Zdroj Rozsah financí (v Kč) 
Partneři 0,- 
Fakulta podnikatelská 10 000,- 
Celkový rozpočet projektu 30 000,- 

  



 

6. Harmonogram realizace projektu 
Zodpovědně vypsané milníky, důležité události, nebo jednotlivé fáze realizace projektu umožní komisi 
lépe pochopit projekt jako takový. 

 

Ověření zájmu studentů o místnost Listopad 2014 
Výběr a zakoupení vybavení 5. 1. - 1. 3. 2015 
Realizace místnos  1. 3. - 31. 3.2015 
Slavnostní otevření místnos  1. 4. 2015  

 

 

Projekt P. Č. 27  

Název projektu 

Hudba z FEKTu 2015 
Žádaná částka 

20 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 
23. 9. 2015 

Zařazení projektu 
Zaškrtněte jednu nebo více možností. 

m) Vzdělávací 

☐ přednáška 

☐ workshop 

☐ exkurze 

☐ seminář 

n) Sportovní 

☐ závod 

☐ turnaj 

o) kulturní a společenské 

☐ výstava 

☒ hudební vystoupení 

☐ ples 

☐ seznamovací akce pro studenty 

☐ soutěž v deskových hrách 

p) další – napište 



☐  

 

 

Stručné představení projektu 
Rozsah do 500 znaků. 

Projekt „Hudba z FEKTu 2015“ dává možnost přiblížit široké veřejnosti fakultu jako místo, 
kde se studenti nejen vzdělávají, ale zároveň mají možnost kulturního vyžití. Datum konání 
festivalu je zvoleno tak, že slouží zároveň k uvítání studentů prvních ročníků mezi 
vysokoškoláky a je příjemnou tečkou za letní festivalovou sezónou. Během celého odpoledne 
a večera se vždy v jedné hodině publiku představí soutěžní kapela. Vrcholem celé akce pak 
bude večerní vystoupení populární skupiny, známé z rádií a televize. Po koncertu dojde k 
vyhlášení vítězů z řad soutěžních skupin. Během přestávek v hlavním programu bude 
návštěvníkům nabídnut pestrý doprovodný program. V těchto přestávkách se také budou 
prezentovat partneři celé akce, kteří nám pomáhají s finančním zajištěním. Naším 
nejdůležitějším a největším přáním je uskutečnit soutěž „Hudba z FEKTu 2015“ tak, aby 
splnila nároky všech účinkujících, návštěvníků i našich partnerů. Vstup pro všechny 
návštěvníky je zdarma. 

 

Hlavní cíle projektu 
Co je smyslem projektu. 

1. Podpora hudebních talentů z FEKTu. 
2. Propagace Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. 
3. Propagace spolku Studenti pro studenty. 
4. Propagace Vysokého učení technického v Brně. 
5. Úspěšné uspořádání hudebního open air festivalu pro 4000 osob z Brna a blízkého okolí. 

Cílová skupina 
Např. studenti celého VUT, studenti fakulty, studentské organizace. 

1. Studenti FEKT a VUT 
2. Studenti ostatních vysokých škol 
3. Občané města Brna a okolí 

Očekávaný počet návštěvníků/soutěžících  
Odhad počtu studentů VUT, které projekt obohatí. 

4000 

Další informace 
Např. jedná o první ročník/projekt už byl v minulosti uskutečněn, kdo převzal záštitu nad projektem… 

Historie tohoto festivalu sahá do roku 2008, kdy proběhl první ročník. Ten se uskutečnil v prostorách 
IO Kolejní 4, kdy realizační tým projektu byl v řádech jednotek členů studentské organizace SPS – 
Studenti pro studenty. Myšlenka se návštěvníkům a studentům, procházejícím skrze objekt Kolejní 4 
natolik líbila, že bylo další rok rozhodnuto o zachování a pokračování této akce. Další ročníky se 
z důvodu větší návštěvnosti odehrávali před objektem Kolejní 4 v areálu PPV. Rok 2012, kdy byl 



dostavěn objekt Technická 12, znamenal přesun festivalu mezi dvě hlavní budovy FEKT VUT v Brně – 
T10 a T12. Na stejném místě se bude odehrávat i letošní osmý ročník, který v současné době intenzivně 
připravujeme. Festival stále pořádáme v souladu se základními myšlenkami a to snahou o vytvoření 
kulturnějšího prostředí na akademické půdě naší fakulty a snahou o představení studentských kapel 
dalším studentům, případně i široké veřejnosti. Každoročně se snažíme o zlepšení a posun festivalu 
k lepšímu a zajímavějšímu programu pro návštěvníky za předpokladu zachování bezplatného vstupu a 
přívětivých cen občerstvení. 



7. Rozpočet projektu 
Podrobně rozepsaný rozpočet poslouží komisi IFSP odpovědět na otázku „Za co má být přidělená 
částka utracena“. 

Požadavek financování z IFSP 
Výdaj na V rozsahu financí (v Kč) 
Technické zázemí, toalety, zábrany 20 000 

 

Další zdroje financování projektu 
 

Příjmy Výdaje 
Ar kl Cena Ar kl Cena 

Vlastní zdroje 79 000 Kč Headliner 100 000,00 Kč 
FEKT AS 29 000 Kč Pódium, zvuk, světlo 50 000,00 Kč 

FEKT 30 000 Kč WC + zábrany 29 000,00 Kč 
VUT 30 000 Kč Security 30 000,00 Kč 
IFSP 20 000 Kč Doprovodný program 20 000,00 Kč 

Sponzoři 116 000 Kč Trička  15 000,00 Kč 
  OSA 10 000,00 Kč 
  Propagace 30 000,00 Kč 
  DPMB 15 000,00 Kč 
  Warm-up Party 5 000,00 Kč 

Celkem příjmy 304 000 Kč Celkem výdaje 304 000,00 Kč 

 
 

8. Harmonogram realizace projektu 
Zodpovědně vypsané milníky, důležité události, nebo jednotlivé fáze realizace projektu umožní komisi 
lépe pochopit projekt jako takový. 

Fáze Datum od do (formát d. m. r.) Plánované čerpání 
z IFSP v Kč 

Předprojektová fáze – návrh konceptu, představení 
cílů akce, vytvoření pracovních skupin Od: 1. 12. 2014 

Do: 8. 2. 2015 

0 

Projektová fáze – realizační období – oslovovaní 
partnerů, příprava pravidel, výběr headlinera, 
příprava propagačních materiálů, propagace akce, 
výběr studentských kapel, technické zabezpečení,  

Od: 9. 2. 2015 
Do: 23. 9. 2015 

20000 

Poprojektová fáze – analýza ukončeného projektu, 
vyhodnocovaní projektu,  Od: 24. 9. 2015 

Do: 1. 11. 2015 

0 

 

 

 



Projekt P. Č. 33 

O pohár THD aneb sportovní klání mezi studenty a kantory 

Zařazení projektu 
Zaškrtněte jednu nebo více možností. 

☐ Vzdělávací 

☐ Kulturní, společenský 

☒ Sportovní 

Stručné představení projektu 
Každoročně již od roku 2010 studenti posledního ročníku magisterského studia oboru M pořádají na 

konci letního semestru sportovní klání mezi studenty a kantory "O pohár THD". Soutěží se v několika 

disciplínách - hokej, fotbal, volejbal a tenis (v případě zájmu i badminton). Výhrou je putovní pohár a 

hlavně příjemně strávené odpoledne se spolužáky a kantory. Letošní ročník proběhne dne 25. 5. 2015. 

Letošní ročník je výzvou pro studenty, kteří budou usilovat o znovuzískání poháru, který v posledním 

ročníku převzali kantoři. Utkání je pečlivě organizováno tak, aby se studenti i kantoři mohli účastnit 

více sportovních disciplín. Každou disciplínu komentuje a soudí rozhodčí z řad studentů i kantorů. 

V příloze jsou fotografie z utkání z loňských ročníků. 

Hlavní cíle projektu 
 Cílem projektu je navázání na každoroční tradici za účelem vytvoření nejen sportovní, ale i 

společenské událos  pro studenty 

 Sblížení studentů a kantorů 

 Sportem ku zdraví 

 Ojedinělá sportovní událost kde vystupují studen  vs. kantoři ve sportovních klání, jež má 

dlouholetou tradici 

Cílová skupina 
 85% Studen   

 15% akademič  pracovníci 

Očekávaný počet návštěvníků/soutěžících  
Odhad počtu studentů VUT, které projekt obohatí. 

 50 -55 studentů z pozice organizátorů a hlavních účastníků 

 5-10 kantorů 

 studen  z řad nižších ročníků jsou vždy vítáni jako diváci a podpora studentů 

Další informace 
Např. jedná o první ročník/projekt už byl v minulosti uskutečněn, kdo převzal záštitu nad projektem… 



 Jedná se o tradiční a úspěšnou sportovně společenskou záležitost organizovanou studenty 
 Jedná se o událost tvořenou studenty pro studenty a kantory 
 Akce je zaš ťována děkanem fakulty prof. Drochytkou, který je současně i ak vním aktérem 

sportovního klání 

9. Financování projektu 
Požadavek financování z IFSP 

Výdaj na V rozsahu financí (v Kč) 
Spotřební materiál 5 000 
Služby (pronájmy sportovišť, občerstvení 15 000 
Cestovní výdaje (jízdné, ubytování) 0 
Celková požadovaná dotace 20 000 

 

Další zdroje financování projektu 
Zdroj Rozsah financí (v Kč) 
Vlastní zdroje 5 000 
Sponzoři a partneři mimo VUT 0 
VUT nebo jeho součás  (rektorát, fakulty…) 5000 
Další zdroje: 0 
Celkový rozpočet projektu 30 000 

 

Harmonogram realizace projektu 
Přípravná fáze, realizace projektu, zakončení, po projektová část… 

Fáze Datum od do (formát d. m. r.) Plánované čerpání z IFSP v Kč 
Přípravná fáze - oslovení kantorů, 
zajištění sportovišť, nákup 
spotřebního materiálu, zajištění 
dresů pro kantory a studenty  

Od: 15. 4. 2015 
Do: 20. 5. 2015 

 5 000 

Realizační fáze projektu – sportovní 
klání, platba pronájmu sportovišť, 
fotograf, občerstvení 

Od: 25. 5. 2015 
Do: 26. 5. 2015 

15 000 

Dokončovací fáze – závěrečná 
zpráva, závěrečné vyúčtování 

Od: 26. 5. 2015 
Do: 30. 5. 2015 

0 

 

Projekt P. Č. 24 

 

Název projektu 

  Exkurze Huyndai a TPCA    
Žádaná částka 

  20.000 Kč    

Předpokládaný termín realizace 
14. 4. 2015 a 21. 4. 2015 



Zařazení projektu 
Zaškrtněte jednu nebo více možností. 

q) Vzdělávací 

☐ přednáška 

☐ workshop 

☒ exkurze 

☐ seminář 

r) Sportovní 

☐ závod 

☐ turnaj 

s) kulturní a společenské 

☐ výstava 

☐ hudební vystoupení 

☐ ples 

☐ seznamovací akce pro studenty 

☐ soutěž v deskových hrách 

t) další – napište 

☐  

 

 

Stručné představení projektu 
Rozsah do 500 znaků. 

  Zajištění exkurze a přepravy autobusem z Brna do automobilek Huyndai a TPCA. 

Automobilka Hyundai se nachází v Nošovicích. Tato automobilka je považována za nejmodernější 
automobilku v Evropě. V letech 2013 a 2014 získala ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku. Účastníkům 
exkurze jsou představeny výrobní haly zahrnující lisovnu, svařovnu, finální montáž a převodovokárnu 
včetně využívaných technologií. 

Automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) se nachází v Kolíně. Ve výrobě využívá 
nejekologičtější technologie (certifikáty Best Available Techniques a EN ISO 14001:2004) a 

nejmodernější samoobslužné roboty.    

Hlavní cíle projektu 
Co je smyslem projektu. 

  Seznámení studentů s procesem výroby automobilů, využívaných technologií a s pracovním 
prostředím u nejžádanějších zaměstnavatelů v ČR. Studenti tak z exkurze mohou např. načerpat 

inspiraci pro budoucí činnosti či zvýšit nadšení pro daný obor.    



Cílová skupina 
Např. studenti celého VUT, studenti fakulty, studentské organizace. 

  Studenti celého VUT, obzvláště studenti Fakulty strojního inženýrství, méně studenti Fakulty 

podnikatelské.    

Očekávaný počet návštěvníků/soutěžících  
Odhad počtu studentů VUT, které projekt obohatí. 

  80    

Další informace 
Např. jedná o první ročník/projekt už byl v minulosti uskutečněn, kdo převzal záštitu nad projektem… 

  S automobilkami jsme již v kontaktu a s exkurzí souhlasily.    



10. Rozpočet projektu 
Podrobně rozepsaný rozpočet poslouží komisi IFSP odpovědět na otázku „Za co má být přidělená 
částka utracena“ 

 

Automobilka Hyundai Nošovice 
Autobus Brno - Nošovice a zpět včetně čekací doby v Nošovicích (2 hod.) 12.350 Kč včetně DPH. 
 
Automobilka TPCA Kolín  
Autobus Brno - Kolín a zpět včetně čekací doby v Kolíně (2 hod.) 11.750 Kč včetně DPH 

20.000 Kč bude rozděleno na 2 poloviny po 10.000 Kč na každou cestu. Zbývající část pro pokrytí 
nákladů nad 10.000 uhradí rovnoměrně účastníci.  



11. Harmonogram realizace projektu 
Zodpovědně vypsané milníky, důležité události, nebo jednotlivé fáze realizace projektu umožní komisi 
lépe pochopit projekt jako takový. 

Hyundai Nošovice 
14. 4. 2015   8:45 odjezd Brno 
14. 4. 2015 10:45 příjezd Nošovice 
14. 4. 2015 11:00 - 12:30 exkurze Hyundai 
14. 4. 2015 15:00 návrat Brno 

 

TPCA Kolín 
21. 4. 2015   9:00 odjezd Brno 
21. 4. 2015 11:30 příjezd Kolín 
21. 4. 2015 12:00 - 13:30 exkurze TPCA  
21. 4. 2015 16:00 návrat Brno 

 

 

Projekt P. Č. 9 

Název projektu 

Brno Open 2015 - soutěž ve skládání Rubikovy kostky 
 
Zařazení projektu 
Zaškrtněte jednu nebo více možností. 
☒ Vzdělávací 
☒ Kulturní, společenský 
☐ Sportovní 
 
Stručné představení projektu 
Soutěže ve skládání Rubikovy kostky jsou konány pod asociací WCA (World Cube 
Association, 
http://www.worldcubeassociation.org ). Organizují se po celém světě a je jich přibližně 400 
ročně. Soutěže mají pevně daná pravidla, na které dohlíží pověřený delegát a tým dvou až tří 
organizátorů. Delegátem pro Českou republiku je pan Olivér Perge z Maďarska. 
Soutěž ve skládání Rubikovy kostky proběhne v reprezentačních prostorách FAST ve dvou 
dnech a to v termínu 14. - 15. března 2015. Záštitu nad soutěží převezme děkan fakulty prof. 
Drochytka. Soutěží se účastní hlavně mládež okolo 14-20 let, ale výjimkou nejsou ani mladší, 
ani starší. Ze zkušeností z předchozích soutěží se očekává účast nejen soutěžících z České 
republiky, ale i z okolních států, jako ze Slovenska, Rakouska, Maďarska či Polska. 
Předpokládá se účast kolem 60 soutěžících a 150 návštěvníků z řad studentů a veřejnosti. 
Letošní ročník zahájí tradici každoročního setkání příznivců Rubikovy kostky na FAST VUT 
v Brně a konání soutěží v jejím skládání. 
 
Hlavní cíle projektu 
 rozvoj tvůrčí činnosti a logiky jednotlivce 



 představení studentům s potenciálním zájmem o tuto činnost 

 zvýšení počtu Čechů skládajících Rubikovu kostku 

 setkání se zahraničními studenty 

 položení základního kamene ve vzájemné spolupráci a organizování soutěží mezi českými a 
zahraničnímu studenty 
 položení základního kamene tradice v pořádání soutěže ve skládání Rubikovy kostky 
v prostorách fakulty stavební 
 
Cílová skupina 
 účastníci z řad studentů FAST ale i celého VUT 

 zahraniční účastníci 

 studenti základních a středních škol 

 veřejnost 
 
Očekávaný počet návštěvníků/soutěžících 
 50 účastníků (v případě velkého zájmu bude navýšeno na max. 80) 

 150-200 studentů vysokých, základních a středních škol, veřejnost, zahraniční hosté 
 
 
Další informace 
 jedná se o první ročník soutěže probíhajících v prostorách FAST a pod záštitou děkana fakulty 
prof. Rostislava Drochytky 
 Projekt bude konaný v reprezentačních prostorách FAST 

 Během konání bude vyvěšena propagace a poděkování IFSP za financování, včetně uvedení 
loga SK AS VUT jako spoluzaštiťovatele 
 
1. Financování projektu 
 
Požadavek financování z IFSP 
Výdaj na V rozsahu financí (v Kč) 
Spotřební materiál (tisk propagačních letáků a posterů, medaile a drobné výherní ceny) 
7 000 
Služby (propagace, organizace delegátem, tvorba webové stránky, drobné občerstvení) 
10 000 
Cestovní výdaje (jízdné, ubytování delegáta) 
3000 
Celková požadovaná dotace 20 000 
 
Další zdroje financování projektu 
Zdroj Rozsah financí (v Kč) 
Vlastní zdroje 12 000 
Sponzoři a partneři mimo VUT 5 000 
VUT nebo jeho součásti (rektorát, fakulty…) 5 000 
Další zdroje: 20 000 - IFSP 
Celkový rozpočet projektu 42 000 



 
2. Harmonogram realizace projektu 
Fáze Datum od do (formát d. m. r.) Plánované čerpání z IFSP v Kč 
Přípravná fáze – tvorba webových stránek, tisk posterů a letáků, oslovení delegáta, propagace a 
oslovení účastníků 
Od: 1. 2. 2015 
Do: 5. 3. 2015 
7 000 
Realizační fáze projektu – průběh soutěže, propagace, občerstvení, závěrečný ceremoniál 
Od: 14. 1. 2015 
Do: 15. 1. 2015 
13 000 
Závěrečná fáze – závěrečná zpráva, závěrečné vyúčtování 
Od: 16. 1. 2015 
Do: 18. 3. 2015 
 
 
Detailní harmonogram realizační fáze: 
1.den 8:00 - 9:00 registrace 
9:00 – 13:00 průběh soutěže 
13:00 – 13:40 pauza na oběd 
13:40 – 18:00 průběh soutěže 
2.den 9:00 – 13:00 průběh soutěže 
13:00 – 13:40 pauza na oběd 
13:40 – 17:00 průběh soutěže 
17:00 – 18:00 závěrečný ceremoniál 
 
 
Projekt P. Č. 28 
 

Název projektu 
Run for Friendship Brno 

Žádaná částka 
20 000,- 

Předpokládaný termín realizace 
9. 2. 2015 

Zařazení projektu 
Zaškrtněte jednu nebo více možností. 

a) Vzdělávací 

☐ přednáška 

☐ workshop 

☐ exkurze 

☐ seminář 



b) Sportovní 

☒ závod 

☐ turnaj 

c) kulturní a společenské 

☐ výstava 

☐ hudební vystoupení 

☐ ples 

☐ seznamovací akce pro studenty 

☐ soutěž v deskových hrách 

d) další – napište 

☒ Sportovní aktivity  

 

 

Stručné představení projektu 
Projekt Run For Friendship Brno je sportovně zaměřený projekt, který vychází z úspěšného 

projektu Run For Friendship, zaštiťovaného dánskou University of Aarhus.  

 Prvotní impuls a motivace pro tuto aktivitu bylo zjištění, že spousta zahraničních 
studentů odjíždí z univerzity, aniž by osobně znala jediného ,,domácího“ studenta. Není to problém 
pouze v Dánsku, i v Brně jsou zahraniční studenti poměrně uzavřenou komunitou, ačkoliv díky ISC VUT 
Brno ne v takovém měřítku. Tento projekt integruje jednu skupinu studentů do té druhé a naopak. 

 Zahraniční studenti také více poznají okolí svého bydliště a možnosti ke sportu, které 
nabízí. Díky rozmanitosti tréninku, který se koná v různých lokalitách. 

Studenti dvakrát týdně chodí na běžecké tréninky, které jsou vedeny zkušenými běžci. Tréninky 
jsou nastaveny tak, aby je mohl absolvovat, jak začátečník, tak i pokročilý běžec (dělení do výkonnostních 
skupin). Rámcový plán tréninků je orientován na úspěšné zvládnutí oficiálního závodu, kde by všichni 
studenti v originálních trikách reprezentovali VUT v Brně. 

 Jedná se o vizi zatřídění studentů z různých koutů světa mezi brněnské studenty a zároveň 
zatraktivnění brněnských univerzit díky velmi oblíbenému běhání, které dnes zažívá obrovský BOOM!  

 

Hlavní cíle projektu 
Co je smyslem projektu. 

 posílení fyzické zdatnos  universitních studentů 

 ukázat přátelský a pozi vní přístup k běhání 

 lepší začlenění zahraničních studentů 

 zlepšení jazykových dovednos  českých a slovenských studentů 

 zatrak vnění Brna pro zahraniční studenty  



 pokusit se odstranit předsudek, ve kterém jsou zahraniční studen  bráni jen jako 
komunita chodící na večírky a jen minimálně studující 

 

Cílová skupina 
Např. studenti celého VUT, studenti fakulty, studentské organizace. 

 Zahraniční studen  

 Studen  celého VUT 

Očekávaný počet návštěvníků/soutěžících  
Odhad počtu studentů VUT, které projekt obohatí. 

35 

Další informace 
Např. jedná o první ročník/projekt už byl v minulosti uskutečněn, kdo převzal záštitu nad projektem… 

 Projekt se již uskutečnil v letním a zimním semestru 2014 a ohlasy byly velmi pozitivní. 
Zmíněnou dotací bychom mohli zkvalitnit tréninky, zaplatili post tréninkové občerstvení, zaplatit za 
vstupy na atletický ovál CESA, zaplatit několik hodin s profesionálními trenéry, přihlásit účastníky na 
závěrečný závod, objednat jednotná trika s potiskem VUT.  

 



1. Rozpočet projektu 
Podrobně rozepsaný rozpočet poslouží komisi IFSP odpovědět na otázku „Za co má být přidělená 
částka utracena“. 

Požadavek financování z IFSP 
Výdaj na V rozsahu financí (v Kč) 
Občerstvení po treninku/závodu ( 
energetické tyčinky, iontové nápoje ) 

3000 

Vstupy na ovál CESA 1800 
Jednotná trika s logem univerzity 7000 
Profesionální trenér 3500 
Startovné na závod 2500 
Cestovní výdaje (cesta na závod) 2000 
Propagace ( plakáty ) 200 
Celková požadovaná dotace 20000 

 

Další zdroje financování projektu 
Zdroj Rozsah financí (v Kč) 
Vlastní zdroje 0 
Sponzoři a partneři mimo VUT 0 
VUT nebo jeho součásti (rektorát, fakulty…) 0 
ISC VUT Brno 1000 
Celkový rozpočet projektu 21000 

 

 

 



2. Harmonogram realizace projektu 
Zodpovědně vypsané milníky, důležité události, nebo jednotlivé fáze realizace projektu umožní komisi 
lépe pochopit projekt jako takový. 

Fáze Datum od do (formát d. m. r.) Plánované čerpání z IFSP v Kč 
Příprava a úvodní treninky 
(plakáty, občerstvení) 

Od: 9. 2. 2015 
Do: 22. 2. 2015 

1500 

Vlastní tréninky (vstupy na ovál 
CESA, trenér, občerstvení) 

Od: 23. 2. 2015 
Do: 17. 5. 2015 

5500 

Jednotná trika s logem univerzity Od: 10. 5. 2015 
Do: 24. 5. 2015 

8000 

Závod (cesta, startovné, občerstvení) Od: 18. 5. 2015 
Do: 24. 5. 2015 

6000 

 

 

 

Dne 22. 1. 2015, v Brně        Ing. Petr Dvořák 


