
Zápis z 2. jednání komise Interního fondu studentských projektů 
 
Datum: 29. 6. 2017  

Místo: Hotel Galant, Mikulov, Zasedací místanost  

Přítomni: D. Janík, M. Dvořáková, P. Maxera, P. Dvořák, L. Pařízek, R. Hranický, J, Czapek 

Omluveni: A. Gajdošík 

Nepřítomni: 

 

K uzávěrce druhého kola grantové soutěže Interního fondu studentských projektů (dále jen IFSP) dne 

18. 6. 2017 bylo přihlášeno celkem 11 projektů. Dne 24. 6. 2017 byly přihlášené projekty rozeslány 

členům komise ISFP k prostudování a 29. 6. 2017 se komise sešla k jejich finálnímu vyhodnocení.  

Komise na společném zasedání posoudila všechny obdržené projekty a bodově je ohodnotila. Až na 

jeden projekt splňovaly všechny projekty formální náležitosti, tento byl z formálních důvodů vyřazen. 

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. D. Janík se zdržel u projektů 2.01, 2.07 a 2.08, L. Pařízek se zdržel u 

projektu 2.06, M. Dvořáková se zdržela u projektu 2.06, J. Czapek se zdržel u projektu 2.09. 

Celková rozdělená částka z IFSP určená k financování schválených projektů činila 150 000 Kč. 

Komise bodově ohodnotila všechny projekty. Podpořené projekty v celkové finanční výši 

142 500 Kč s nejvyšším bodovým průměrem jsou zapsány do následující tabulky: 

 

číslo 
projektu 

název projektu hlavní řešitel fakulta/součást/SO požadovaná 
částka 

hodnocení 

2.03 2. fotografická výstava Studentského 
fotoklubu Technika 

Jakub Halama FSI (fotoklub T) 7 500 8.86 

2.04 FASTfest 2017 Michaela 
Šmídková 

FAST 20 000 8.83 

2.01 Hudba z FEKTu 2017 Eliška 
Jarmerová 

FEKT (SPS) 20 000 8.67 

2.05 EXKURZE V BLOCÍCH II. Matěj Smička FAST (Siola) 10 000 8.43 

2.06 TechFest 2017 Matěj Černý FEKT (BEST) 18 000 7.83 

2.10 Workshopový fond fotoklubu 
TECHNIKA 

Martin Dohnal FSI (fotoklub T) 12 500 7.57 

2.07 Den deskovek - rozšíření půjčovny 
deskových her na FEKTu 

Kateřina 
Chroustovská 

FEKT (SPS) 17 000 7.17 

2.12 Propagace studentských akcí na 
billboardu P2 

Anna 
Kruljacová 

FP 18 000 6.71 

2.02 Community Shelter Radek Toman FA (SOFA) 19 500 6.43 

 

 Všem podpořeným projektům budou elektronicky rozeslány podrobné informace k čerpání dotace dle 

schválených pravidel IFSP pro rok 2017. 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. 



Projekt 2.03 

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

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů 
Obecné informace o projektu 

Název projektu 

2. fotografická výstava Studentského fotoklubu 

Technika 

Žádaná částka 

7 500 Kč 

Předpokládaný termín realizace 
13. 11. 2017 

Stručné představení projektu 
Rozsah do 500 znaků. 

Studentský fotoklub Technika vznikl v listopadu 2016. Aby fotografie členů, které si na schůzkách 

navzájem ukazujeme, nezapadly, realizovali jsme v letním semestru 2017 historicky 1. fotovýstavu 

Studentského fotoklubu pod VUT. Na této výstavě byl každý člen zastoupen několika svými pracemi a 

mohl prezentovat, jakým fotografickým tématům se věnuje.  

Stejné cíle má i tento projekt. Další výstava Fotoklubu by dala možnost vystavit své práce jak stávajícím 

členům, tak i těm novým, jelikož členská základna Fotoklubu se každým semestrem výrazně mění. 

Výstava se bude opět konat v prostorách u přednáškových sálů Fakulty strojního inženýrství, kde denně 

projdou stovky studentů a zaměstnanců. Výstava bude zahájena oficiální vernisáží, součástí pak po 

celou dobu bude divácká anketa o nejlepší fotografie. Velkoformátové fotografie budou upevněny na 

stojany, které jsou majetkem školy. Celkem se bude jednat přibližně o 70 fotografií, což by mohlo 

odpovídat 5-ti fotografiím na vystavujícího. 

Hlavní cíle projektu 
Co je smyslem projektu. 

Fotografická výstava Fotoklubu Technika, jehož členové jsou z řad studentů a zaměstnanců VUT, má za 

cíl dát opět možnost prezentovat své fotografie všem členům Fotoklubu. Ti se tak mohou pochlubit 

svými pracemi známým a kamarádům. Smyslem výstavy je také obohatit společné prostory Fakulty, 

případně nalákat další členy. 

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

Všichni studenti a zaměstnanci, a to nejen z FSI. 

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



Odhadovaný počet studentů vystavovatelů je kolem 20-ti (na první výstavě to bylo 16 lidí), výstavu pak 

bude moct zhlédnout většina studentů a zaměstnanců nejen z FSI. 

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

Jednalo by se o navazující druhou výstavu Fotoklubu. První výstava Studentského fotoklubu Technika 

se setkala s velkým zájmem a úspěchem. Dokázala oslovit stovky studentů a zaměstnanců nejen z FSI, 

kteří chodbou kolem výstavy každodenně chodili a fotografie si se zájmem prohlíželi. Došlo k vhodné 

výzdobě jinak vcelku prázdné chodby u přednáškových místností na FSI. Výstava samotná pak do 

fotoklubu nalákala několik nových členů. 

Celou výstavu si organizují členové Fotoklubu Technika sami. 

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

částka utracena“. 

Případná finanční dotace z IFSP by byla využita na: 

Položka Částka 

Výroba velkoformátových fotografii 6.000,-- 

Tisk popisků, ankety, katalogů a plakátů    700,-- 
Nákup černých podložek pod fotografie a lepicí gumová 
hmota    800,-- 

 Celkem 7.500,-- 
 

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

lépe pochopit projekt jako takový. 

Termín Úkoly 

září, říjen Výběr fotografií pro výstavu na schůzkách fotoklubu 

1. polovina listopadu Propagace akce, výroba fotografií, příprava vernisáže a výstavy 

2. polovina listopadu Bude probíhat výstava, započne vernisáží 

počátek prosince Konec výstavy, vyhodnocení divácké ankety 
   



Projekt 2.04 

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

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů 
Obecné informace o projektu 

Název projektu 

FASTfest 2017 

Žádaná částka 

20.000,-Kč 

Předpokládaný termín realizace 
3. 10. 2017 

 

Stručné představení projektu 
Rozsah do 500 znaků. 

Festival FASTfest 2017 Fakulty stavební VUT v Brně nabízí netradiční představení vnitřního areálu nejen 

studentům nastupujících do 1. ročníku (tzv. „Welcome party pro prváky“), ale i ostatním studentům 

VUT v Brně a široké veřejnosti. V letošním roce se uskuteční 4. ročník a proběhne v úterý 3. 10. 2017 

od 15:00. 

Začátek festivalu (otevření vstupu do areálu) je plánovaný na 15:00. Během odpoledne budou hrát 3 

studentské kapely z FASTu a následně budou 2 headlineři (jednání probíhá s Pokáč, UDG). Po skončení 

hlavního programu se návštěvníci FASTfestu 2017 mohou přesunout na afterparty do klubu Eleven. 

Jedná se o významnou událost reprezentačního charakteru, která se na Fakultě stavební stala skvělou 

tradicí, kterou oceňuje nejen management fakulty, ale i samotní studenti a zaměstnanci. 

Pro letošní ročník jsme si připravili několik změn: 

1) v rámci festivalu proběhne větší propagace voleb do Studentské komory 

2) na festivalu bude burza malých pivovarů pod taktovkou Pivovaru Lobkowicz 

3) spolupracující firmy s FAST budou mít možnost se prezentovat přímo studentům na festivalu a 

nabídnout jim např. pracovní uplatnění 

4) prezentace studentských organizací působících na VUT v Brně 

Hlavní cíle projektu 
Co je smyslem projektu. 

 Vytvoření kulturního prostředí pro studenty FAST 

 Přivítání nových spolužáků 

 Prezentace FAST jiným způsobem a rozšíření povědomí o fakultě 

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



 70% studenti Fakulty stavební a ostatních fakult VUT v Brně 

 10% akademičtí pracovníci 

 10% veřejnost 

 5% významní hosté z řad zástupců stavebních firem, vedení fakult, zástupci SMB a JMK 

 5% studenti zájmových SŠ (možní budoucí studenti FAST) 

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

 1.200 – 1.400 studentů FAST a ostatních fakult 

 100 – 200 zaměstnanců FAST a dalších akademických pracovníků 

 100 – 200 účast veřejnosti 

 30 - 60 studentů ze studentských organizací 

 50 -100 studentů ze SŠ 

Maximální kapacita areálu 2.000 osob. 

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

 4. ročník organizovaný SKAS FAST pod záštitou děkana FAST 

 akce organizovaná studenty pro studenty 

V příloze č.1 je fotodokumentace vydařeného 3. ročníku z loňského roku (4. 10. 2016) 

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

částka utracena“. 

VÝDAJE CENY JSOU vč. DPH 

Pódium 90.000Kč 

Kapela - UDG 61.000Kč 

Kapela - Pokáč 12.000Kč 

Fotograf   2.000Kč 

ID pásky vč. potisku   5.000Kč 

Spotřební materiál   5.000Kč 

Záchody a oplocení 30.000Kč 

Pořadatelská služba - ochranka 20.000Kč 

Požární služba 10.000Kč 

OSA 10.000Kč 

Ohodnocení ostatních kapel   9.000Kč (formou stipendia) 

Moderátor + Dj 15.000Kč 

CELKEM 269.000Kč 

 

  



 

PŘÍJMY CENY JSOU vč. DPH 

IFSP  20.000Kč 

Vstupenky předprodej (40Kč / ks)  24.000Kč 

Vstupenky na místě (50Kč / ks)  35.000Kč 

Sponzoři  15.000Kč 

Pronájem ploch    6.000Kč 

JMK - dotace 100.000Kč 

FAST  70.000Kč 

CELKEM 270.000Kč 

 

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  

Oslovení hostů a sponzorů, 
zajištění kapel tj. programu  

Od: 1. 6. 2017 
Do: 31. 8. 2017 

0  

Přípravná fáze - tvorba 
posterů, tisk, propagace, 
grafika a tisk vstupenek  

Od: 1. 9. 2017  
Do: 30. 9. 2017  

4 000 (ID pásky) 

Realizační fáze projektu – 
příprava výzdoby, vystoupení a 
propagace sponzorů, kapely  

Od: 2. 10. 2017  
Do: 3. 10. 2017  

7.000 (moderátor) 
2.000 (fotograf)  

Dokončovací fáze – platby za 
vystoupení a ostatní služby, 
autorské poplatky,  

Od: 3. 10. 2017  
Do: 31. 10. 2017  

5.000 (oplocení) 
2.000 (úklid)  

 

  



Projekt 2.01 

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

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů 
Obecné informace o projektu 

Název projektu 

Hudba z FEKTu 2017 

Žádaná částka 

20 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 
20. 9. 2017 

 

Stručné představení projektu 
Rozsah do 500 znaků. 

10. ročník soutěže studentských kapel, která probíhá po celý den na parkovišti FEKT VUT. Festival dává 

možnost studentským kapelám vystoupit na velkém open air festivale. Během dne vystoupí šest 

studentských kapel, které budou soutěžit o hodnotné ceny. Na závěr vystoupí dva headlineři. Snažíme 

se zajistit studentským kapelám co nejlepší publikum, zázemí i podmínky pro vystoupení. 

Návštěvníkům zpestřujeme den doprovodným programem a snažíme se, aby si akci užili a zjistili, jaké 

skvělé kapely VUT má. Vstupné je zdarma. Akce probíhá od 12:00 do 22:00.  

Soutěž studentských kapel probíhá ještě před samotným jednodenním festivalem. Postupně se vybírá, 

které kapely na podiu vystoupí. V dubnu proběhla Warm-up Hudby z FEKTu, kde se jednotlivé 

přihlášené kapely představily zkusily si zahrát v klubu. Hlasováním se ty nejlepší z nich dostanou na 

hlavní stage v září. Záleží na fanoušcích, které kapely vyhrají soutěž. 

 

Hlavní cíle projektu 
Co je smyslem projektu. 

Kulturně obohatit studenty 

Podpora hudebních talentů a jejich propagace 

Umožnit studentským kapelám vystoupit na velkém open air festivale po boku známých kapel  

Propagace univerzity a spolku SPS 

Zajistit ten nejlepší začátek semestru pro 5000 studentů 

Ukázat, že se při studiu dá věnovat různým aktivitám 

 



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

Studenti z FEKT, z VUT, z Brna a obyvatelé města Brna 

 

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

Přibližně 30 soutěžících (6 studentských kapel) – minimálně jeden člen kapely musel být studentem 

FEKTu 

5000 návštěvníků – většinou studentů z VUT 

 

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

Letos se bude konat výroční 10. ročník tohoto festivalu. Záštitu nad akcí pravidelně přebírají děkanka 

FEKTu prof. Ing. Jarmila Dědková CSc., rektor VUT prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. a primátor 

statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál. 

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

částka utracena“. 

Výdej na V rozsahu financí (v Kč) 

Doprovodný program 20 000 

 

(přesný doprovodný program bude projektový tým vymýšlet v průběhu projektové fáze, v loňském 

roce byl doprovodný program tvořen:  

- Posezení z palet, air brush, vystoupení pole dance, bublinkovač a megabublifuky, 

bodyzorbing, soutěže, výroba placek, aj.) 

Celkový předpokládaný rozpočet 

Příjmy předpokládané Výdaje 

Artikl Cena Artikl Cena 

Vlastní zdroje 100 000 Kč Headliner 130 000,00 Kč 

FEKT AS 30 000 Kč Technické zajištění 170 000,00 Kč 

FEKT 30 000 Kč Doprovodný program 25 000,00 Kč 

VUT 30 000 Kč Reklamní předměty 20 000,00 Kč 

IFSP 20 000 Kč Občerstvení 5 000,00 Kč 

Sponzoři 200 000 Kč Ceny pro kapely 10 000,00 Kč   
OSA 10 000,00 Kč   

Propagace 20 000,00 Kč   
Afterparty 10 000,00 Kč 

  Warm-up Party 10 000,00 Kč 

Celkem příjmy 410 000 Kč Celkem výdaje 2 0,00 Kč 

 



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 

Předprojektová fáze – návrh konceptu, představení 
cílů akce, vytvoření pracovních skupin, výběr 
headlinera, pravidla soutěže 

Od: 2. 1. 2017 
Do: 6. 2. 2017 

0 

Warm-up (představení soutěž. kapel) 4. 4. 2017 0 

Projektová fáze – realizační období – oslovovaní 
partnerů, příprava pravidel, propagace akce, výběr 
studentských kapel, celkové zajištění akce 

Od: 7. 2. 2017 
Do: 19. 9. 2017 

20000 

Hudba z FEKTu 2017 20. 9. 2017  

Poprojektová fáze – analýza ukončeného projektu, 
vyhodnocovaní projektu, zpracování zpětné vazby, 
předání projektu novému týmu 

Od: 22. 9. 2017 
Do: 30. 11. 2017 

0 

  



 

Projekt 2.05 

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

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů 
Obecné informace o projektu 

Název projektu 

EXKURZE V BLOCÍCH II. 

Žádaná částka 

10 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 
18. 9. 2017 

 

Stručné představení projektu 
Rozsah do 500 znaků. 

Připravujeme vzdělávací projekt pro studenty oboru architektura na FAST VUT. Při výuce architektury 

chybí odborné exkurze, které dají studentům mnohem více než samotné přednášky. Jde o přidanou 

hodnotu ke studiu a také o zábavnější formu výuky. Chceme studentům všech ročníků rozšířit znalosti 

a povědomí o architektuře z různých období naší historie. Pověření specialisté a historici studenty 

provedou i po místech, kam by se za běžných okolností nedostali. Jde o cyklus několika exkurzí, které 

budou probíhat v průběhu zimního semestru 2017 a studenti se na ně budou moci přihlašovat. Chtěli 

bychom studentům otevřít nejen stavby přímo v Brně, ale i v blízkém okolí. 

Hlavní cíle projektu 
Co je smyslem projektu. 

- rozšířit běžnou školní výuku  

- vzdělávat studenty 

- podílet se na rozpočtu akce a poskytnout studentům zvýhodněné vstupné 

- zajistit zajímavé přednášející 

- otevřít nepřístupné lokality 

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

Studenti oboru architektura FAST VUT 

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

50 studentů / 1 prohlídka 

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



Jedná se o druhý ročník akce. Chceme spolupracovat s ústavem ARC FAST a po konzultaci s pedagogy 

doplnit přednáškové výklady.  

V letním semestru 2017 proběhl úspěšně první ročník akce Exkurze v blocích I. zaměřen na slavné 

brněnské vily. Celkem 160 studentů navštívilo ikony brněnské architektury – vilu Tugendhat, Reissigovu 

vilu, vilu Eduarda Žáčka, Jurkovičovu vilu a Bulínovu vilu. Blok exkurzí byl doplněn o návštěvu 

Brněnského výstaviště. Všechny prohlídky doplnily výklady odporníků (autorů rekonstrukce, průvodců 

a zaměstnanců památkového ústavu Brno). 

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

částka utracena“. 

Žádáme o částku 10 000 Kč.  

Předpokládaný rozpočet: 

- Propagace akce 500 Kč 

- Tisk materiálů pro zúčastněné 1 000 Kč 

- Přednášející / odborný výklad  5 000 Kč 

- Vstupné do objektů 4 000 Kč 

- Jízdné 2 000 Kč 

Celkem 12 500 Kč 

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

lépe pochopit projekt jako takový. 

Časový harmonogram akce: 

Celá akce se uskuteční v zimním semestru 2017. 

Září 2017 

- vymýšlení konceptu 

- spolupráce s ústavem ARC FAST a pedagogy 

- oslovení přednášejících 

- zajištění termínů prohlídek 

- harmonogram akce 

- propagace 

Říjen – Prosinec 2017 

- prohlídky po slavných stavbách  



Projekt 2.06 

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

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů 
Obecné informace o projektu 

Název projektu 

TechFest 2017 

Žádaná částka 

18 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 
21. 11. 2017 

 

Stručné představení projektu 
Rozsah do 500 znaků. 

Techfest je jednodenní akce zaměřená na všechny studenty Vysokého učení technického v Brně. Akce 
je organizována studentskou organizací BEST Brno.  

Program sestává ze série interaktivních workshopů, ve kterém se studenti seznámí s aktuálními tématy 
a problémy v technické praxi. Budou také představeni postupům a technologiím, které nejsou běžně 
dostupné. V závěru dne proběhnou prezentace vybraných účastníků o náplni workshopů ostatním a 
následně networkingový večer s občerstvením. 

 

Hlavní cíle projektu 
Co je smyslem projektu. 

Setkání studentů s lidmi ze špičkových technických společností a tím studenty motivovat a inspirovat. 

Dále také rozvoj technického myšlení a vzdělání studentů, jenž aplikují nejen v praxi. 

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

Studenti technických fakult VUT 

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

Kvůli kapacitnímu omezení 120 - 150 studentů. 

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

Jedná se o čtvrtý ročník TechFestu, nicméně tento rok byl koncept vylepšen tak, aby efektivněji rozvíjel 

studenty. V letošním roce je v plánu zaměřit se výhradně na Workshopy, o které byl ze strany účastníků 

největší zájem a nejkladnější ohlasy.  



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

částka utracena“. 

 

 
Položka Cena [Kč] 

1 Propagační materiály 12 000 

2 Občerstvení pro hosty 11 000 

3 Jmenovky pro účastníky 740 

4 Náklady na logistiku 1 000 

5 Vedení internetové domény, reklama na webu, fb 3 000 

6 Nečekané náklady 2 500 

7 Organizační náklady 2 000 

8 Trička 3 000 

Cena celkem 35 240 

 

Částka z IFSP by byla využita následovně: 

 
Položka Cena [Kč] 

1 Propagační materiály 12 000 

3 Trička 3 000 

4 Vedení internetové domény, reklama na webu, fb 3 000 

Cena celkem 18 000 

 

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

komisi lépe pochopit projekt jako takový. 

1.9. Potvrzené prostory a přesné datum pro Techfest. 

8.9. Hotové propagační materiály pro partnery a řešení spolupráce s firmami 

6.10. Potvrzení všech partnerů 

13.10. Dokončení designu propagačních materiálů, odeslání k tisku/zhotovení 

23.10. Začátek proma studentům 

21.11. Realizace Techfest 2017  



Projekt 2.10 

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

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů 
Obecné informace o projektu 

Název projektu 

Workshopový fond fotoklubu TECHNIKA 

Žádaná částka 

12 500 Kč 

Předpokládaný termín realizace 
20. 11. 2017 

Stručné představení projektu 
Rozsah do 500 znaků. 

Studentský fotoklub Technika vznikl v listopadu 2016. Pro rozšíření většího povědomí o působení 

našeho fotoklubu proběhla v letním semestru akademického roku 2017 jeho první výstava 

v prostorách školy. 

Za účelem dalšího vzdělávání a rozšiřování oblasti zájmu v oboru digitální fotografie bychom chtěli 

program schůzek obohatit o přednášky odborníků z praxe a na teoretické přednášky navázat 

praktickými „workshopy“ z různých disciplín fotografie. 

Konkrétně by se pak mohlo jednat o spolupráci s brněnskou pobočkou společnosti Megapixel, která se 

na podobné kurzy specializuje. 

Dále by se jednalo o přednášky fotografů, také specializovaných na nějaké téma. Konkrétně jsme již 

oslovili p. Jana Šmída, který se specializuje na skládané velkoformátové krajinářské fotografie, který 

nám předběžně možnost přednášky potvrdil. 

Celkově by se pak mohlo jednat o zorganizování 5 různých přednášek nebo workshopů.  

Takovéto akce by nám pomohli udělat program pro účastníky zajímavější, díky novým zájemcům 

rozšířit základnu fotoklubu a dále pomocí výstupů této akce na sociálních sítích rozšířit povědomí o 

našich aktivitách. 

Stručně představte projekt. 

Hlavní cíle projektu 
Co je smyslem projektu. 

Fotografické kurzy a přednášky Fotoklubu Technika, jehož členové jsou z řad studentů a zaměstnanců 

VUT, mají za cíl rozšířit znalosti a vědomosti členů v různých oblastech fotografie a ukázat tak další 

prostor pro zlepšení a seberealizaci. V podobě sdílení výstupů těchto kurzů a přednášek na sociálních 

sítích budeme zvyšovat povědomí o fotoklubu a jeho aktivitách. 

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

Všichni studenti a zaměstnanci, a to nejen z FSI. 



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

Odhadovaný počet účastníků je kolem 20 až 25 stálých členů fotoklubu na kurzech , přednášky by 

potom byly veřejné a předem sdílené jak pomocí plakátů, tak na sociálních sítích a mohly by oslovit 

dalších cca 50 lidí na každou přednášku. 

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

Jedná se o první organizaci kurzů a přednášek tohoto druhu. 

Přednášející si sháníme sami. Jako pořadatele kurzu bychom pravděpodobně zvolili společnost 

Megapixel.  

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

částka utracena“. 

Případná finanční dotace z IFSP by byla využita na: 

Položka Částka 

Přednáška krajinářské fotografie 2.500,-- 

Přednáška astrofotografie 2.500,-- 

Přednáška wildlife fotografie 2.500,-- 

Workshop krajinářské fotografie 2.500,-- 

Workshop portrétové fotografie 2.500,-- 

 Celkem 12.500,-- 

 

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

lépe pochopit projekt jako takový. 

Termín Úkoly 

Červenec, srpen, září Domlouvání kurzů a přednášejích 

Říjen, listopad, prosinec Pořádání 5 kurzů a workshopů 

 

  



Projekt 2.07 

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

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů 
Obecné informace o projektu 

Název projektu 

Den deskovek - rozšíření půjčovny deskových her na 

FEKTu 

Žádaná částka 

17 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 
listopad 2017 

Stručné představení projektu 
V rámci projektu, který již proběhl, Půjčovna deskových her na FEKTu, jsme zakoupili deskové hry. Tyto 

hry si studenti aktivně půjčují a zároveň navštěvují naše akce, Dny deskovek, kdy pořádáme různé 

turnaje ve všech možných hrách. V rámci půjčovny a těchto akcí se nás studenti velmi často ptají na 

hry, které nemáme v sortimentu, na rozšíření těch nejoblíbenějších her apod. Rádi bychom jim tedy 

vyhověli a nové hry zakoupili. Tyto hry bychom rádi představili na akci Den deskovek s doprovodným 

programem – turnaje v Bang. 

Hlavní cíle projektu 
Co je smyslem projektu. 

Cílem projektu je poskytnout studentům možnost využití volného času mezi přednáškami, ale i po nich. 

Zakoupením nových her splníme přání studentů, kteří u nás hry rádi hrají.   

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

Cílovou skupinou nejsou jen studenti FEKTu, ale také studenti FSI, nebo FIT, kteří k nám také často 

chodí, půjčovna je tu však pro všechny studenty i zaměstnance. Zároveň pravidelně spolupracujeme 

s knihovnou na FSI, které půjčujeme naše deskovky pro jejich akce.   

Očekávaný počet účastníků/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… 

Jedná se o pokračování projektu Půjčovna deskových her na FEKTu. Předpokládaná realizace je listopad 

2017. Datum ještě není přesně známé, protože bude vybrané, na základě přidělených rozvrhů na zimní 

semestr.  



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

částka utracena“. 

Výdaj na V rozsahu financí (v Kč) 

Zakoupení her a jejich rozšíření 15 000 

Propagace 700 

Ceny pro výherce + doprovodný program 1300 

Celková požadovaná dotace 17 000 

 

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 

Průzkum mezi studenty, kdy by 
chtěli Den deskovek + jaké hry chtějí 

Od: 15. 9. 2017 
Do: 30. 9. 2017 

0 

Zakoupení her 
Od: 1. 10. 2017 
Do: 15. 10. 2017 

15 000 

Propagace   
Od: 15. 10. 2017 
Do: dne konání deskovek 

700 

Den deskovek + doprovodný 
program (turnaj v BANG)    

Od: 1. 11. 2017 
Do: 30. 11. 2017 

1300 

  



Projekt 2.12 

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

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů 
Obecné informace o projektu 

Název projektu 

Propagace studentských akcí na billboardu P2 

Žádaná částka 

18 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 
15. 7. 2018 

Stručné představení projektu 
Rozsah do 500 znaků. 

Jedná se o pronájem billboardu P2, který je ve vlastnictví KaM, na ulici Purkyňova (zastávka Červinkova, 

tramvaj č. 12). Pronájem billboardu je určen pro studentské organizace a studenty VUT, kteří potřebují 

propagovat své studentské akce a rozšířit tak o těchto akcích povědomí mezi studenty VUT.  

Hlavní cíle projektu 
Smyslem projektu je snížit náklady pro studentské organizace při organizaci jejich akcí a využití 

reklamního prostoru pro rozšíření povědomí o těchto akcích. Rovněž je v našem zájmu pronájem 

billboardu na celý rok, abychom se vyhnuli situacím, kdy studenti chtěli propagovat své akce, ale 

reklamní plocha již byla zarezervovaná komerčním subjektem.  

Cílová skupina 
Studentské organizace, studentské projekty a studenti VUT, kteří se podílí na organizování studentských 

akcí zejména pro studenty VUT. 

Kdo je cílovou skupinou projektu? 

Očekávaný počet účastníků/návštěvníků/soutěžících  
Pokud se budeme primárně dívat na studentské organizace studentské komory AS, je to odhadem 200 

lidí. Pokud o zasáhnutý počet studentů, kteří billboard vnímají, tak jsou to studenti cestující na 

Technologický park, konkrétně studenti na Purkyňových kolejích, Kolejích Pod Palackého vrchem a 

studenti fakult FSI, FEKT, FP, FCH a ÚSI. 

Jaký očekáváte počet návštěvníků nebo soutěžících? 

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



Na zasedání studentských organizací, které proběhlo začátkem června 2017, jsme probírali 

propagování se mezi studenty. Víme, že KaM vychází studentům VUT maximálně vstříc, pokud 

jde o pronájem, nicméně mnohdy nastala situace, kdy studentská akce nemohla využít reklamní 

prostor, protože byl využít komerčním subjektem. Studentské organizace spadají pod VUT, ale i 

tak musí v rozpočtech počítat s položkou pronájmu prostor, na kterou nemají vždy prostředky. 

Možnost financování billboardu pro studentské organizace z IFSP je odlehčení rozpočtu 

studentských akcí a zabezpečení stejných podmínek pro všechny akce, ty větší i ty menší, aby se 

mezi studenty mohly propagovat. Navíc chceme, aby byl prostor využít naplno, to znamená, 

pokud nebude zrovna žádná studentská akce, za studenty VUT můžeme dát nějakou průběžnou 

informací jako např. „Máš projekt do IFSP? Přihlas ho do XY“; „Víš, že jako student VUT můžeš 

vycestovat až do XY zemí v rámci bilaterálních smluv?“ a podobně. Bereme to jako další 

studentský komunikační kanál a o rok uvidíme, jak moc se nám vyplatil. Tento návrh uvítali 

všichni zástupci zasedání kladně, proto věříme, že v rámci podpory studentských organizací, 

které se starají o studentský život na VUT, bude projekt podpořen. 

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

částka utracena“. 

Pronájem billboardu byl na schůzce s ředitelkou KaM, Dagmar Vlčkovou, domluven na 1 500 Kč 

měsíčně, jelikož se jedná o studenty VUT. Částka je oproti komerční nabídce značně snížená, 

nicméně vzhledem k hospodářské činnosti KaM není možné nám tuto plochu pronajmout 

zadarmo. 

 

Rozpočet je teda 1500 Kč x 12 měsíců, což činí 18 000 Kč. 

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

lépe pochopit projekt jako takový. 

V aktuální situaci nemáme plný kalendář akcí na celý akademický rok, nicméně začínat se bude 15. 

července 2017, kdy se bude propagovat finálové kolo celoevropské inženýrské soutěže EBEC Final 

2017. Následovat bude propagace Hudba z FEKTu (září 2017), která má letos 10. výročí a jsme na 

začátku akademického roku, kdy bude potřeba propagovat akce jako Mov’in Europe (listopad 2017), 

Techfest (říjen/listopad 2017), Ples VUT (listopad/prosinec 2017), fakultní plesy (leden – březen 

2018), Strojářské schody (LS 2017/2018), Běh na 53 (LS 2017/2018), iKariéra (duben 2018) a spousta 

dalších. 

  



Projekt 2.02 

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

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů 
Obecné informace o projektu 

Název projektu 

Community Shelter 

Žádaná částka 

19 500 Kč 

Předpokládaný termín realizace 
16. 9. 2017 

Stručné představení projektu 
Rozsah do 500 znaků. 

Hlavní náplní workshopu bude realizace projektu "Community Shelter" – experimentální dřevěné 

struktury. Objekt je určen veřejnému užívání a slouží denním aktivitám městské komunity. Struktura 

je navržena jako dřevěná konstrukce založená na příhradových obloucích.  Návrh vznikal ve spolupráci 

s Wang Yanze, odbornou asistentkou na fakultě architektury Jihovýchodní univerzity v Čínském 

Nanjingu. Realizace objektu bude probíhat na pozemcích města Brna a ve spolupráci s městem, 

popřípadě na dvoře Fakulty architektury, anebo v rámci festivalu Svitava pod parou. V průběhu 

workshopu proběhnou prezentace pozvaných odborníků na navrhování a realizace dřevěných staveb, 

či jiných zajímavých osobností z oboru architektury.   

Hlavní cíle projektu 
Co je smyslem projektu. 

Cílem projektu je realizace objektu (pavilonu), který bude nadále sloužit obyvatelům města například 

při pořádání kulturních akcí (Vánoční trhy, festival Svitava pod parou, atd.) nebo volnočasových aktivit 

(umístění na koupališti, atd.). 

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

Projekt bude nabídnut jak studentům VUT, tak i studentům z jiných (i zahraničních) univerzit. 

Prezentace a následné užívání pavilonu jsou pro širokou veřejnost. 

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

Projekt je určen pro 10 – 15 studentů pracujících přímo na realizaci konstrukce a neomezený počet 

návštěvníků a uživatelů výsledného objektu. 

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



 

 

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

částka utracena“. 

    Ks. 
rozměr x 

mm 
rozměr y 

mm 
délka 

mm 
objem      

m³ 
cena za       

m³ 
cena         

Kč 

Prkno 1 
(sloupek)   32+4 23 120 

4000 
(3250) 0,39744 6090 2420 

Prkno 2 
(sloupek)   16+2 23 100 

3000 
(2200) 0,1242 4150 520 

Prkno 3 
(oblouk)   40+2 23 100 

3000 
(2400) 0,2898 4150 1200 

Prkno 4 
(kleštiny)   8 23 120 

4000 
(3760) 0,09936 6090 610 

                  

Prkno 5 
(vaznice)   12+2 23 100 4000 0,1288 4500 580 

Prkno 6 
(vaznice)   10 23 100 3000 0,069 4150 290 

Prkno 7 
(diagonála)   4 23 100 

3000 
(2500) 0,0276 4150 115 

                  

Prkno 8      
(žebřík)   16 23 80 1200 0,035328 3400 120 



Prkno 9      
(patro)   30 23 80 3000 0,1656 4150 690 

              

dřevěná 
konstrukce 

celkem 6545 

                  

Doprava               3000 

Spojovací 
materiál               3500 

sklolaminátová 
střešní krytina   3   2000 7000     6500 

              celkem 19545 

 

Cenové údaje dřevěných prvků: https://www.drevovbrne.cz/stavebni-rezivo 

Cenové údaje sklolaminátové fólie: https://www.guttashop.cz/sklolaminatova-rovna-role-guttagliss-

pes-prirodni-.7885/ 

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

lépe pochopit projekt jako takový. 

4. 9. 2017 – 8. 9. 2017 Nákup a příprava materiálu. 

úterý  12. 9. 2017 Začátek workshopu, seznámení se s projektem, příprava materiálu, 

   začátek montáže jednotlivých dřevěných rámů. 

středa  13. 9. 2017 Konstrukce dřevěných rámů a počáteční práce na montáži vaznic  

   a diagonálních prvků, které jednotlivé rámy propojují. 

čtvrtek  14. 9. 2017 Kompletace nosné struktury konstrukce. 

pátek  15. 9. 2017 Dokončení dřevěných částí stavby a příprava na pokládání střešní krytiny. 

sobota 16. 9. 2017 Položení střešní krytiny, úklid, slavnostní otevření objektu, party. 

neděle 17. 9. 2017 Odjezd domů.  


