
Zápis z 1. jednání komise Interního fondu studentských projektů 
 

Datum:  25. 1. 2016 

Místo:   Rektorát VUT, Antonínská 1, Brno 601 90 

Přítomni:  T. Mejzlík, M. Fiedlerová, J. Kořínková, T. Krejčí, P. Maxera, P. Dvořák 

Omluveni:  L. Zvěřina, M. Bímová 

Nepřítomni:  V. Hummel 

K uzávěrce prvního kola grantové soutěže Interního fondu studentských projektů (dále 

jen IFSP) dne 20. 1. 2016 bylo přihlášeno celkem 19 projektů. Dne 22. 1. 2016 byly přihlášené 

projekty rozeslány členům komise ISFP k prostudování a 25. 1. 2016 se komise sešla k 

jejich finálnímu vyhodnocení. 

Komise na společném zasedání posoudila všechny došlé projekty a bodově ohodnotila 

16 projektů. Projekty č. 6, č. 9 a č. 17 byly vyřazeny z bodového hodnocení z důvodu nesplnění 

formálních náležitostí v žádosti o dotaci (chybná finanční rozvaha projektu). Hodnotící komise 

poté seřadila projekty je dle nejvyššího průměrného bodového hodnocení. Všichni přítomní 

členové hodnotící komise IFSP měli 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. Jediným zdrženým členem hodnotící komise byl 
T. Mejzlík u projektů č. 11 a č. 5. 

Celková rozdělená částka z IFSP určená k financování schválených projektů činila 

200 000,- Kč. Komise bodově ohodnotila všechny projekty. Podpořené projekty v celkové 

finanční výši 191 500,- Kč s nejvyšším bodovým průměrem jsou zapsány do následující tabulky: 

 

Číslo 
projektu 

Jméno řešitele 
projektu 

Podpořen 
částkou 

Název projektu 
Bodový 
průměr 

11 Zdeno Bína 15,000 Florbal VUT vs. MU 10,00 

16 Roman Mikulec 20,000 Junior Forensic Science 2016 9,50 

18 Jaroslav Sedlák 20,000 Formát lázně 9,50 

2 Romana Kozlová 20,000 
EBEC (European BEST Engineering 
Competition) 

9,33 

3 Katarína Hladeková 20,000 
Výstavní činnost Galerie 209 - LS 
2016 

8,83 

10 Miroslav Frič 17,000 Ráno 7:15 8,67 

5 Eliška Jarmerová 20,000 Hudba z FEKTu 2016 8,40 

15 Daniel Senčuch 20,000 Rock na FIT 7,50 

4 Šárka Svobodová 20,000 Právo na město 6,83 

1 Barbora Stojanová 19,500 Run for Friendship Brno 6,33 

Všem podpořeným projektům budou elektronicky rozeslány podrobné informace 

k čerpání dotace dle schválených pravidel IFSP pro rok 2016. Řešitelé projektu budou vyzváni, 

aby vyjádřili souhlas s obeznámením všech povinností plynoucích z těchto pravidel. Projektům, 

které nebyly podpořeny, bude poděkováno a v případě zájmu zkráceně vysvětleny hlavní 

připomínky hodnotící komise IFSP.  



Představení podpořených projektů: 

Projekt č. 11 

Název projektu 

Florbal VUT vs. MU 

Žádaná částka 

15000 

Předpokládaný termín realizace 
20. 4. 2016 

 

Stručné představení projektu 

Rozsah do 500 znaků. 

Florbalový souboj dvou největších brněnských univerzit je obdobou hokejového souboje 

univerzit s tím, že jde o neziskovou akci bez vstupného. V hale Vodova se utkají florbalové 

celky, které na straně VUT garantuje CESA a na straně MU Fakulta sportovních studií. 

Organizačně akci zajišťuje spolek Studenti pro studenty. V minulých letech se na organizaci 

podílela i Masarykova studentská unie, ale dohodli jsme se s nimi v zájmu hladšího průběhu 

příprav, že ji letos zorganizujeme kompletně my a s propagací na straně MU nám pomůže 

Spolek Mediků a IFMSA Czech Republic.  

Hlavní cíle projektu 

Co je smyslem projektu. 

Podpořit ve studentech pocit sounáležitosti s univerzitou na sportovní akci plné zdravého 

rivalství. 

Cílová skupina 

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

Studenti VUT, studenti MU 

Očekávaný počet účastníků/návštěvníků/soutěžících  

Odhad počtu studentů VUT, které projekt obohatí. 

Celkový počet návštěvníků očekáváme 500-1000 s tím, že z VUT odhadujeme účast 300-700 

studentů 

Další informace 

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

projektem… 

Jde o třetí ročník projektu. V minulosti převzali záštitu rektoři VUT a MU a primátor města 

Brna. 



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

přidělená částka utracena“. 

Částku z IFSP plánujeme utratit následovně: 
Pronájem haly + nezbytná obsluha 8000 Kč 

Ochranka     2000 Kč 

Zdravotník     1000 Kč 

Trofej a medaile    3000 Kč 

Propagace     1000 Kč 

Celkem     15000 Kč 

Další předpokládané náklady hrazené z jiných zdrojů: 
Občerstvení pro týmy    5000 Kč 

Občerstvení pro dobrovolníky  2000 Kč 

Propagace     7000 Kč 

Doprovodný program   5000 Kč 

2. Harmonogram realizace projektu 
Zodpovědně vypsané milníky, důležité události, nebo jednotlivé fáze realizace projektu umožní 

komisi lépe pochopit projekt jako takový. 

do 15. 2. 2016 – zarezervování haly, určení přesného termínu realizace (závisí na vytížení haly, 

které ještě není známo) 

do 15. 3. 2016 – podepsané záštity, domluvené týmy, objednané služby 

od 15. 3. propagace události 

do 10. 4. 2016 připraven operační plán pro realizaci, domluvení dobrovolníci na výpomoc na 

místě 

15. - 30. 4. 2016 realizace projektu 

Do 15. 5. Vyhodnocení projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt č. 16 

Název projektu 

Junior Forensic Science 2016 

Žádaná částka 

20 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 

21. 4. 2016 

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, rektora VUT, ředitele 

ÚSI a za podpory Asociace znalců a odhadců a sponzorů. Dne 21. dubna 2016 proběhne již 

osmý ročník, který se bude konat v prostorách Ústavu soudního inženýrství v Brně. 

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. 

Hlavní cíle projektu 

Konference JuFoS je jedinečnou příležitostí pro navázání nových kontaktů a výměnu poznatků 

z vědecké a výzkumné činnosti budoucích odborníků ve forenzních vědách nejen 

z ČR. Konference si klade za cíl být kvalitní konferencí, na níž se studenti seznámí s vědeckými 

pracemi svých kolegů a předají si zajímavé poznatky z jejich oboru. Snahou je neustálé 

zvyšování odborné úrovně konference, které by vedlo ke zvyšování kvality výsledků vědecké a 

výzkumné činnosti.  

Cílová skupina 
Cílovou skupinou konference tvoří studenti doktorských studijních programů v oblasti 

forenzních věd z ÚSI, celého VUT a ostatních univerzit jak z ČR, tak také ze zahraničí. 

Očekávaný počet účastníků/návštěvníků/soutěžících  

50 – 60 (odhad dle minulých ročníků) 

Další informace 

Jedná se o osmý ročník konference. Každoročně je akce zaštiťována ředitelem Ústavu 

soudního inženýrství doc. Ing. Alešem Vémolou, Ph.D., v posledních letech také primátorem 

statutárního města Brna Ing. Petrem Vokřálem a rektorem VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petrem 

Štěpánkem, CSc.  

V případě udělení finanční podpory z interního fondu studentských projektů budeme 

zdůrazňovat význam podpory z IFSP v rámci propagace a publikovaných výstupů konference. 

Na všech propagačních materiálech, ve sbornících a rovněž na webových stránkách 

konference by byla SK AS VUT náležitě prezentována umístěním loga. Logo SK AS VUT by bylo 

rovněž umístěno na samotné konferenci JuFoS. Konference byla z prostředků SK AS VUT 

podpořena i v loňském roce.  



Více informací o konferenci na ww.jufos.cz. 

 

Rozpočet projektu 
Z případné poskytnuté podpory bude hrazeno ocenění nejlepších příspěvků z jednotlivých 

sekcí. Dále budou finanční prostředky sloužit pro propagaci konference a jejích sponzorů, tj. i 

SK AS VUT.  

 

Ocenění nejlepších příspěvků  9900 Kč* 

*  3 x 1. místo    1 500 Kč x 3 = 4 500 Kč 

 3 x 2. místo   1 000 Kč x 3 = 3 000 Kč 

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

Propagace konference a jejích sponzorů: 

- Roll up (univerzální, 2 ks)   2 x 4000 Kč 

- Tisk plakátů příp. tisk plachty ke vchodu na Ústav soudního inženýrství a Fakultu 

chemickou     2100 Kč 

Náklady na propagaci konference jsou zatím pouze předběžné, zbylé finanční prostředky by 

byly případně využity na pokrytí jiných nutných nákladů konference. 

Konference bude mít zřízený vlastní SPP prvek. V případě udělení finanční podpory z interního 

fondu studentských projektů bychom rádi využili možnost převést finanční prostředky na SPP 

prvek akce. 

 

Harmonogram realizace projektu 
 

Celá příprava projektu se rozběhla již v říjnu roku 2015 a bude trvat až do dubna 2015.  

Říjen 2015  návrh nových webových stránek konference 

Listopad 2015  realizace nových webových stránek konference 

Prosinec 2015 odsouhlasení termínu konání konference, zamluvení prostor pro 

konání konference a dalších záležitostí 

Leden 2016 spuštění přihlašování na konferenci, propagace konference 

Duben 2016 zaslání příspěvků a jejich kontrola, tvorba sborníků a jeho tisk, 

zajištění dalších záležitostí (REDA, LITERA, KaM). 

Duben 2016 21. 4. 2016 – konference JuFoS 2016 

 
 



Projekt č. 18 

Název projektu 

FORMÁT LÁZNĚ 

Žádaná částka 

20.000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 
10.3. - 10. 5. 2016 

Stručné představení projektu 
Rozsah do 500 znaků. 

Série exkurzí a přednášek reflektujících proměnu a význam městských lázní ve vývoji města.  

Původní funkcí městských lázní bylo doplnění chybějících koupelen, která se později 

proměnila v nástroj branné výchovy (zejména v poválečné době). Dnes se mnohdy jedná o 

populistický fenomén akvaparků a komerčních wellnes rezortů.  

Hlavní cíle projektu 
Cílem projektu je kritické nahlédnutí a seznámení studentů FA VUT, ale i jiných fakult  VUT, s 
tématem proměny charakteru a významu městských lázní v současné městské struktuře 
města. K workshopu budou přizváni odborníci, kteří se touto tématikou zabývají. Vzhledem k 
tomu, že přednášky/exkurze budou otevřeny všem fakultám, stane se projekt nepochybně 
důležitým mezioborových vhledem do problematiky rozvoje specifických funkcí a provozů ve 
městě a také do jejich proměny v průběhu historie. 

Cílová skupina 
Primárně studenti FA VUT, neboť se přednášky budou konat v areálu FA. Ovšem jak exkurze, 

tak přednášky jsou otevřeny studentům všech fakult VUT.  

Očekávaný počet účastníků/návštěvníků/soutěžících  
30 účastníků exkurze + min 50 dalších návštěvníků přednášek 

Další informace 
Jedná se o první ročník projektu 

 

Oslovení odborníci: 

Mgr. Robert Šrek, Ph.D.  - historik architektury, Olomouc – zabývá se sportovními stavbami 

Ing. Richard Elleder – bývalý plavec a provozovatel plaveckého areálu za Lužánkami, 

aquaparku v Kohoutovicích, plaveckého bazénu Ponávka a dalších. 

 

exkurze: 

Městské lázně v Zábrdovicích (vanové koupele) – Rostislav Koryčánek 

Plavecký bazén Ponávka (25m – rehabilitační bazén) - Richard Elleder 



Lázně Rašínova  - Richard Elleder 

Plavecký bazén za Lužánkami (1975 - 1985  délkabazénu 50m) - Richard Elleder 

Plavecký bazén Tesla – Lesná (Rudiš) – Viktor Rudiš  

Akvapark v Kohoutovicích - Richard Elleder  

Plavecký bazén na Kraví hoře – Antonín Novák  

Koupaliště Riviéra – Petr Pelčák 

Rozpočet projektu 

 

Rozpočet projektu 
Cestovné přednášejících (2 osoby)   1.000,- 

Ubytování přednášejících (2 osoby/1 noc)  2.000,- 

Honorář přednášejících (2 osoby)   6.000,- 

Honorář odborníků/exkurze (5 osob)   5.000,- 

Propagace      3.000,-  

 Dramaturgie      3.000,-  

CELKEM POŽADOVÁNO    20.000,- 

 

Harmonogram realizace projektu 
10. 3. - 3. 4. 2016 – produkce projektu + propagace projektu 

4. 4. - 10. 4. 2016 – první blok přednášek (1 odborník) + 4 exkurze 

11. 4. - 16. 4. 2016 – druhý blok přednášek (1 odborník) + 4 exkurze 

18. 4. - 30. 4. 2016 – zpracování výstupů + evaluace projektu 

1. 5. - 10. 5. 2016 - vyúčtování 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt č. 2 

 

 



 

 



Projekt č. 3 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



Projekt č. 10 

Příloha č. 1 k dokumentu Pravidla interního fondu studentských 
projektů  VUT  

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů 
Obecné informace o projektu 

Název projektu 

Ráno 7:15 

Žádaná částka 

17 000 

Předpokládaný termín realizace 

17. 2. 2016 

 

Stručné představení projektu 
Jmenuji se Miloslav Frič a jsem studentem Ateliéru grafiky a kresby. Ve své současné umělecké 

tvorbě se snažím posouvat denní rituály a prosté věci za hranice všednosti. Snažím se tak 

dokázat divákovi, že například i obyčejné čištění zubů v sobě může nést mnohem více.  

Právě čištění zubů je momentálně mým hlavním tématem. Ve své práci vycházím ze dvou 

základních věcí. Z pohybu ruky při čištění zubů, který mi asociuje dirigování orchestru a ze své 

zubní pasty. 

Díky tomu, že je má zubní pasta průhledná a obsahuje bílé částečky, mě napadlo, že bych ji 

mohl využít k zapsání not.  

 

 

Rozetřel jsem ji tedy po notových papírech a výsledkem byla partitura pro orchestr. 



 

Poté jsem kontaktoval dirigenta čtyřicetičlenného symfonického orchestru Sokol Brno 1, Joela 

Hána, kterého jsem poprosil, zdali by byl schopen tuto skladbu se svým ansámblem nacvičit a 

zahrát před publikem. K mému potěšení se mu můj projekt velmi líbil, a tak mou prosbu 

vyslyšel. Celá akce proběhne v Národním divadle Brno Reduta (dále jen NdB) vzhledem 

k tomu, že mým záměrem bylo uspořádat koncert v co nejvíce oficiálním a konvenčním 

prostoru. Po domluvě s dramaturgy mi je NdB ochotno poskytnout své prostory. Realizace 

tohoto uměleckého projektu, by mohla být vnímána pozitivně i vzhledem k propagaci a 

zviditelnění naší fakulty nejen mezi výtvarníky a hudebníky, ale i mezi širokou veřejností.   

Co je smyslem projektu. 

Uspořádání koncertu zubní pasty a čištění zubů v Národním divadle Brno Reduta a změnit tak 

všednost na událost. 

Cílová skupina 

Studenti FAVU, JAMU a široká veřejnost.  

Očekávaný počet účastníků/návštěvníků/soutěžících  

100 

Rozpočet projektu 

Podrobně rozepsaný rozpočet poslouží komisi IFSP odpovědět na otázku „Za co má být 

přidělená částka utracena“. 

5 000 Kč – Propagační materiály – Plakáty, letáky, koncertní program  

6 000 Kč – Mzdy hudebníků a dirigenta 

6 000 Kč – Pronájem Mozartova sálu v Národním divadle Brno Reduta 

Harmonogram realizace projektu 

Datum koncertu je stanoveno na 17. února 2016. Koncertu bude předcházet několik zkoušek 

s hudebníky. 

Ve spolupráci se studentem Ateliéru grafiky 1 byl již vytvořen propagační plakát a dále 

pracujeme na zbylých tiskovinách.  



Projekt č. 5 

 

 

 

 



 

 



 

 

Projekt č. 15 

Příloha č. 1 k dokumentu Pravidla interního fondu studentských 
projektů  VUT  

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů 
Obecné informace o projektu 

Název projektu 

Rock na FIT 

Žádaná částka 

20.000,-Kč 

Předpokládaný termín realizace 
13. 4. 2016 

Stručné představení projektu 

Rozsah do 500 znaků. 

Cílem akce je uspořádání přehlídky rockových kapel jak studentů, tak akademiků z FIT. Akce 

bude pořádána na půdě fakulty s podporou fakulty. Akce není uzavřena širší veřejnosti a 

umožňuje tak prezentovat univerzitu nejen jako odborně vzdělávací institut, ale také jako 

prostředí kulturně zajímavé a rozvíjející. Tato kulturní akce navíc nabízí prostor pro neformální 

setkávání studentů a akademiků, kdy se prohlubuje vztah studentů a fakulty. Tímto aspektem 

je akce jedna z kroků, kterým se snažíme podpořit a zlepšit vztahy studentů a akademiků. 

Akce je specifická tím, že hrají kapely, kde alespoň jeden člen kapely je student nebo 

akademický pracovník FIT. 

Hlavní cíle projektu 

Co je smyslem projektu. 



 Podpora aktivního studentského života – rockových kapel. 

 Prezentace FIT a potažmo VUT. 

 Propagace existující podpory FIT a VUT studentům „dělat něco navíc“, že když je chuť a 

nápad, fakulta i VUT přínosné nápady a aktivitu podporují. 

 Prohlubování vztahů mezi studenty a akademiky. 

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

Především studenti a akademici FIT VUT v Brně a dále studenti ostatních částí VUT i širší 

veřejnost. 

Očekávaný počet návštěvníků/soutěžících  

Odhad počtu studentů VUT, které projekt obohatí. 

300 

Další informace 

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

projektem… 

První ročník akce Rock@FIT proběhl v dubnu 2015 jako doprovodná kulturní akce studentské 

konference tvůrčí činnosti Excel@FIT. Akce se zúčastnilo 5 studentských kapel a jedna 

akademická. Akci se podařilo realizovat díky sponzorské podpoře v rámci konference. 

 Program Rock@FIT 2015: http://excel.fit.vutbr.cz/program/#kulturni-program  

 Fotky z akce: http://excel.fit.vutbr.cz/galerie/  

Do dalších let chceme tuto akci osamostatnit z několika důvodů. Ukázalo se, že dvě akce 

většího rozsahu – konference Excel@FIT a přehlídka Rock@FIT jsou pro návštěvníky náročné a 

návštěvnost obou akcí, oproti očekávání, klesá. Dalším důvodem je to, že chceme nabízet 

studentům více menších akcí v průběhu roku, než se snažit vše spojit do jedné „mega“ akce.  

Osamostatněním přijde Rock@FIT o finanční podporu a proto se snažíme získat finance na 

akci jinde. Interní fond studentských projektů je pro tuto akci ideální šancí. 

První ročník Rock@FIT byl studenty i akademickými pracovníky hodnocen kladně, vedení 

fakulty akci ocenilo a plánuje tuto akci nadále podporovat, ovšem ne v plné výši. 

Rozpočet projektu 
Podrobně rozepsaný rozpočet poslouží komisi IFSP odpovědět na otázku „Za co má být 

přidělená částka utracena“. 

Věc Výdaj 
Financováno 

z IFSP 
Podpora 

fakulty 

Propagace akce (plakáty, grafika, 
web) a organizace 

5.000,-  5.000,- 

Ozvučení akce a pódium 17.000,- 17.000,-  

Finanční podpora kapel (doprava, 
drobná odměna) 

21.000,- 3.000,- 18.000,- 

http://excel.fit.vutbr.cz/program/#kulturni-program
http://excel.fit.vutbr.cz/galerie/


celkem 43.000,- 20.000,- 23.000,- 

 

Harmonogram realizace projektu 
Zodpovědně vypsané milníky, důležité události, nebo jednotlivé fáze realizace projektu umožní 

komisi lépe pochopit projekt jako takový. 

Fáze Termín Čerpání financí 

Přípravná fáze, domluva 
externích služeb, propagace 
akce 

Do 15. 2. 2016 5.000,- 

Realizace akce 13. 4. 2016 38.000,- 

celkem  43.000,- 
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