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Účel a fungování fondu
Na VUT je 24 000 studentů, z nichž každý může být potenciálním nositelem nápadu, jak
přispět komunitě studentů VUT. Ty chce Studentská komora Akademického Senátu VUT
podpořit. Hlavní myšlenka, která stála za založením fondu, je nabídnout studentům možnost
podpory smysluplného využití volného času a rozvoj pocitu sounáležitosti se spolužáky,
studenty jiných oborů nebo jiných fakult, případně s celým VUT.

Jak IFSP funguje?
Projekt se přihlásí
Přihlášku je třeba poslat ve dvou verzích – tištěné a elektronické – v termínech stanovených
jako uzávěrka prvního, případně druhého kola aktuálního ročníku. První verzi je třeba doručit
elektronicky na e-mailovou adresu ifsp@vutbr.cz; druhou je třeba vytisknout, podepsat a
doručit na rektorát do Kanceláře AS VUT (Jarmila Cardová, Antonínská 548/1, Brno 601 90).
Všechny takto přihlášené projekty byly v termínech stanovených Pravidly interního fondu
studentských projektů vyhodnoceny komisí, která se skládá ze členů SKAS VUT.
Projekt je financován
Financování bylo v roce 2014 nastaveno ve dvou variantách, aby menší příspěvky do
5 000,- Kč nebyly zbytečně zatíženy povinnostmi a náležitostmi (rámcové smlouvy atd.).
Projektům s nižším rozpočtem byla udělena podpora formou mimořádných stipendií.
Financování projektů s vyšším rozpočtem pak bylo nastaveno formou financování přes
samostatný SPP prvek systémem smlouva – faktura s možností zažádat v odůvodněných
případech o příspěvek formou stipendia. Stipendium je vždy hrazeno ve výši 70 % po
schválení příspěvku a zbývajících 30 % je přiděleno po řádném uzavření projektu.
Projekt je uzavřen
Po uzavření podpořeného projektu je vyžadována závěrečná zpráva, která je dokladem
plnění cílů stanovených v projektové žádosti. Dále je od řešitelů požadováno doložení
řádného financování projektu. Závěrečné zprávy posuzuje komise IFSP, která následně
rozhoduje o řádném uzavření projektu.
Schvalování pravidel a rozpočet
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Pravidla každoročně schvaluje Akademický senát VUT v Brně. V rámci rozpočtu VUT
platného pro daný kalendářní rok je pro IFSP vyčleněna částka, která v roce 2014 činila
celkem 300 000,- Kč.
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Přehled přihlášených projektů
Pravidla IFSP pro rok 2014 schválil Akademický senát VUT na svém řádném zasedání dne
3. 6. 2014. Uzávěrka prvního kola pro podání přihlášek byla stanovena na 15. 6. 2014.
Přihlášené projekty byly seřazeny dle data doručení do rukou předsedy IFSP a následně
byly komisi IFSP rozeslány kompletní přihlášky včetně rozpočtů, harmonogramů a cílů
projektu.
V 1. kole IFSP se o finanční podporu ucházely následující projekty:
IFSP 2014, 1. kolo

Požadovan
á částka

Jméno řešitele

01_Hudba z FEKTu

20 000,- Kč

Martin Holčík (FEKT)

02_Říše za horizontem událostí

20 000,- Kč

Jakub Roček (FAVU)

Studentská
organizace
Studenti pro
studenty
-

03_Kostka

9 000,- Kč

Marie Lukáčová (FAVU)

-

04_Run for Friendship Brno
05_Welcome party aneb FASTovní
vítání prváků

20 000,- Kč

Jan Tačner (FAST)

ISC VUT Brno

20 000,- Kč

Michaela Šmídková (FAST)

SKAS FAST

06_S párty FAST VUT

20 000,- Kč

Tereza Řezníčková (FAST)

07_25 let svobody

20 000,- Kč

Ondřej Doležal (FAST)

19 000,- Kč

Filip Lehnert (FP)

-

19 000,- Kč

Filip Lehnert (FP)

-

19 000,- Kč

Filip Lehnert (FP)

-

11_Web pro darování skript

19 000,- Kč

Filip Lehnert (FP)

-

12_Cyklus emancipačního myšlení

20 000,- Kč

Dominik Forman (FAVU)

-

13_Na hranu reálna!

18 000,- Kč

Dominik Forman (FAVU)

-

14_Tandemové kurzy

9 000,- Kč

Ivana Ďurčová (FP)

ISC VUT Brno

08_Web pro anonymní recenze
předmětů
09_Mobilní aplikace pro upozornění
na změnu v indexu
10_Web pro spoluučení studentů

Studentský svaz
FAST
Studentský svaz
FAST
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V 2. kole IFSP, jehož uzávěrka byla stanovena na 30. 9. 2014, se o finanční podporu
ucházely následující projekty:
IFSP 2014, 2.kolo
01_Internetová matematická olympiáda
aneb studenti studentům
02_Půdorys

Žádaná
částka

Jméno řešitele

20 000,- Kč Helena Votavova (FSI)

Studentská
organizace
-

20 000,- Kč Marie Lukáčová (FAVU) -

03_Údolí ruin

10 000,- Kč Jakub Roček (FAVU)

-

04_Ater Lumen
05_Vybudovanie študentskej dielne v
areáli kolejí PPV
06_Sportem nejen k novým vědeckým
projektům
07_Moderni gastronomie

19 000,- Kč Michal Žilinský (FAVU)

-

20 000,- Kč Filip Haring (FEKT)

-

16 000,- Kč Jakub Roleček (STI)

-

16 000,- Kč Jan Hrubý (STI)

-

08_Poznej své hranice a zdravý životní styl 12 500,- Kč Martin Sláma (FSI)

Studenti pro
studenty
Studentská unie
FCH
-

09_Půjčovna deskových her na FEKTu

20 000,- Kč Zdenko Bína (FEKT)

10_Oslava konce hydrologického roku

5 500,- Kč

11_Exkurze – ŠKODA AUTO

20 000,- Kč Libor Zvěřina (FCH)

12_PhD adventní kolokvium

14_Sportem za publikacemi v Nature

15 000,- Kč Jana Sekaninová (STI)
Alena Gratiasová
20 000,- Kč
(FAVU)
4 500,- Kč Vít Kašpárek (STI)

15_Realizace učebny vakuové techniky

19 000,- Kč Tomáš Vejmola (FEKT)

-

16_ASSASSIN Brno 2014

20 000,- Kč Peter Sedlařík (FP)

-

17_Diář studenta

19_Dárcovství a transplantace kostní
dřeně
20_Beton v Umění, design

20 000,- Kč Martin Knobloch (FSI)
Tereza Řezníčková
6 500,- Kč
(FAST)
Veronika Ondryášová
10 000,- Kč
(FAST)
20 000,- Kč Samuel Šrom (FAVU)

IAESTE
Studentský svaz
FAST
Studenti pro
studenty
-

21_Cooking for homeless people

4 000,- Kč

Jan Tačner (FAST)

ISC VUT Brno

22_KNIHOBUDKA

8 500,- Kč

Jan Tačner (FAST)

ISC VUT Brno

23_Mařena
24_Retrospektivní výstava Ceny
Bohuslava Fuchse

15 000,- Kč Karolína Plášková (FA)

SOFA

10 000,- Kč Karolína Plášková (FA)

SOFA

13_Meet the Maker

18_S-PARTY Na beton nejlepší

Václav Pojsl (FAST)

-
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Přehled podpořených projektů
Komise IFSP se sešla 26. 6. 2014 a vyhodnotila přihlášky 1. kola. Komise rozhodla o
udělení finančního příspěvku IFSP všem projektům, které dosáhly průměrného hodnocení 5
a více bodů, viz tabulka níže. Celková rozdělená částka z IFSP určená k financování
schválených projektů činila 136 000,- Kč.
IFSP 2014 1. kolo
1_Hudba z FEKTu
7_25 let svobody
4_Run for Friendship Brno
12_Cyklus emancipačního myšlení
14_Tandemové kurzy
2_Říše za horizontem událostí
3_Kostka
13_Na hranu reálna!
5_Welcome party aneb FASTovní vítání
prváků
6_S párty FAST VUT
9_Mobilní aplikace pro upozornění na
změnu v indexu
10_Web pro spoluučení studentů
11_Web pro darování skript
8_Web pro anonymní recenze předmětů

Bodové hodnocení Přiznaná finanční
podpora
20 000,- Kč
10.0
20 000,- Kč
9.8
20 000,- Kč
9.0
20 000,- Kč
8.4
9 000,- Kč
8.1
20 000,- Kč
7.9
9 000,- Kč
7.0
18 000,- Kč
7.0
4.5
3.5
2.9
2.3
1.9
1.3
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Komise se podruhé sešla 6. 10. 2014 a rozhodla o udělení finančního příspěvku druhého
kola IFSP všem projektům, které dosáhly průměrného hodnocení 5 a více bodů, viz tabulka
níže. Projektům číslo 10, 22 a 24 byl zkrácen finanční příspěvek. Celková rozdělená částka
z IFSP určená k financování schválených projektů v druhém kole byla 164 000,- Kč.
Bodové
hodnocení

Přiznaná finanční
podpora

23_Mařena

9.4

15 000,- Kč

13_Meet the Maker

9.2

20 000,- Kč

19_Dárcovství a transplantace kostní dřeně

8.5

10 000,- Kč

IFSP 2014 2. kolo

21_Cooking for homeless people

8.2

4 000,- Kč

7.75

20 000,- Kč

22_KNIHOBUDKA

6.4

8 500,- Kč

24_Retrospektivní výstava Ceny Bohuslava Fuchse

6.4

10 000,- Kč

6.25

20 000,- Kč

6

20 000,- Kč

14_Sportem za publikacemi v Nature
05_Vybudovanie študentskej dielne v areáli kolejí
PPV

5.8

4 500,- Kč

5.6

20 000,- Kč

18_S-PARTY Na beton nejlepší

5.5

6 500,- Kč

10_Oslava konce hydrologického roku

5

5 500,- Kč

02_Půdorys

4

-

12_PhD adventní kolokvium

3

-

20_Beton v Umění, design

3

-

03_Údolí ruin

2.8

-

07_Moderni gastronomie

2.4

-

16_ASSASSIN Brno 2014

2.4

-

08_Poznej své hranice a zdravý životní styl

2.2

-

15_Realizace učebny vakuové techniky

2.2

-

06_Sportem nejen k novým vědeckým projektům

1.4

-

17_Diář studenta

1.4

-

1

-

09_Půjčovna deskových her na FEKTu

11_Exkurze – ŠKODA AUTO
01_Internetová matematická olympiáda aneb
studenti studentům

04_Ater Lumen
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Výstupy podpořených projektů
Hudba z FEKTu

Jednodenní hudební festival s názvem „Hudba z FEKTu“ si klade za cíl vytvářet na
akademické půdě kulturní a společenské prostředí. Celý festival je koncipovaný jako soutěž
studentských hudebních kapel nebo talentů, kteří soupeří o přízeň publika. Návštěvníci
festivalu pak na místě po odehrání kapely odevzdají hlas svojí nejoblíbenější kapele.
Závěrem soutěžní části proběhne vyhlášení a nejoblíbenější kapely dostanou hodnotné
ceny a pohár na památku, oboje i s gratulací přímo od děkanky fakulty.
Druhou částí festivalu je vystoupení známější kapely, kterou byla letos INEKAFE. Během
celého dne jsou pro návštěvníky kromě dobré hudby připraveny doprovodné soutěže, různé
atrakce, občerstvení a posezení. Open-air festival jak už název napovídá, se odehrává na
prostranství mezi budovami FEKT VUT Technická 10 a 12 a již tradičně uprostřed
posledního týdne v září. Svým načasováním má být Hudba z FEKTu i uvítáním nových
studentů v našich řadách. Přípravu celého festivalu má na starosti studentský spolek
Studenti pro studenty, působící právě na elektrotechnické fakultě. Celkově má na starosti
přípravu festivalu zhruba 20 studentů ve svém volném čase. Na festivalu se velkou měrou
spolupodílejí nejen fakulta a univerzita, ale i spousty firem z komerčního sektoru. Kromě
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zábavy má festival ukázat talent, který mezi námi spousta lidí má a zároveň pomoci těmto
talentovaným lidem prosadit svoje umění před ostatními.
Hudba z FEKTu má již sedmiletou tradici a i letos tomu nebylo jinak, než že akce byla pro
studenty a tedy bez vstupného. Letošní účast ať už studentských soutěžních kapel,
vystupujících i návštěvníků festivalu nás velice potěšila, stejně jako počasí, které nám přálo.
O tom, zda se nám vše skutečně povedlo, nás přesvědčilo na 5000 diváků, kteří si přišli
poslechnout studentské kapely nebo si vyzkoušet nějakou z atrakcí na místě. Jsme rádi, že
zájem o Hudbu z FEKTu každoročně narůstá a proto budeme i nadále vymýšlet, jak, kde a
co zlepšit, co nového nabídnout návštěvníkům a studentům do dalšího ročníku, který už teď
připravujeme.

Říše za horizontem událostí

Na výstavě Říše za horizontem byla představena divákovi vize budoucího světa s hlavní rolí
-architekturou- v něm. Všeobjímající a pohlcující do sebe, oddělující lidskou mysl od jiné
vedoucí až k nevyhnutelné atomizaci, jež naši společnost nezvratně vede k zániku. Vše
potom pomalu dochází přes trosky anomických ruin padlé civilizace po bod prvního začátku.
Celá výstava probíhala ve velkorysých prostorách galerie Aula, na jejíž frontální stěnu se
promítala projekce a v přilehlé místnosti byla sbírka vlastních povídek a mluveného slova.
Vernisáž navštívilo více než 100 návštěvníků.
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Projekt byl taktéž prezentován na konferenci Kišiněvské organizace Oberlicht v rámci
projektu Cantemir boulvard.

Kostka

Projekt Kostka vznikl na základě více než ročního monitoringu rodinných domů postavených
v českém pohraničí od konce padesátých let do roku 1989, známých svou rovnou střechou
a svépomocnou stavbou, obecně známých jako kostky. Veškeré informace, získané z
městských archivů, výpovědí majitelů o genezi domů a samotná fotodokumentace je
zahrnuta ve výsledku celého projektu - knize. Celý fenomén je v ní popisován atypickým
způsobem, a to pomocí různých mytických, tragických či humorných příběhů. Akce byla
skupinovou tvorbou studentů z několika fakultních ateliérů.
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Run for Friendship

Projektu Run for Friendship Brno se zúčastnilo v průběhu roku celkem 200 studentů. Projekt
probíhal 2x týdně. Tréninky byly vedené vždy alespoň dvěma zkušenými trenéry, aby bylo
umožněno rozdělení minimálně do dvou výkonnostních skupin. Hlavní trenér sestavil
tréninkový plán, kterého se běžci drželi. Účastníci projektu dostali po každém tréninku
drobné občerstvení a měli hrazený vstup na ovál CESA. Studenti, kteří chodili na tréninky
pravidelně, byli odměněni sportovním oblečením. Na oficiálních závodech BBP studenti
dostali zaplacené cestovné, startovné a kvalitnější sportovní výživu. Účastníci projektu byli
zhruba z 65% Češi a 35% zahraniční studenti na VUT.

25 let svobody
Projekt měl připomínat 25. výročí od listopadu 1989 cyklem přednášek, filmů, materiálu
v tištěné a elektronické podobě. Tyto cíle se nepodařilo zcela naplnit a z důvodů
neprůkazného financování komise IFSP rozhodla o neřádném ukončení projektu a vrácení
celé přiznané částky zpět do fondu.

Cyklus emancipačního myšlení
V rámci projektu byly úspěšně realizovány čtyři přednášky v průběhu zimního semestru na
FaVU VUT v Brně. Jako první vystoupil 11. 11. 2014 filozof Mgr. Michael Hauser, PhD.,
druhý 4. 12. 2014 prorektor UK prof. Stanislav Štech, Csc., třetí 10. 12. 2014 doktorand
Ústavu politologie a aktivista Mgr. Jan Májíček a jako čtvrtý vystoupil 17. 12. 2014 ředitel o.
s. Vetřelci a volavky MgA. Pavel Karous, PhD. Projektu se podařilo zajistit propagací
značnou popularitu, díky čemuž přijel druhou přednášku prof. Štecha natočit pro svůj
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dokumentární film o vzdělávání režisér Vít Janeček. Přednášek se zúčastnilo zhruba
sedmdesát posluchačů. Všechny přednášky byly natočeny a budou do konce roku umístěny
na YouTube kanál, čímž se dopad na počet diváků zvýší zhruba na 500 – 1000. Projekt
získal určitou míru popularity i mezi akademiky, proto bude pokračovat i v příštím semestru.
Pozvání již přijali filozof prof. Václav Bělohradský a historikové doc. Michal Pullman, PhD. a
PhDr. Jan Mervart, PhD.

Na hranu reálna
Na základě finanční podpory IFSP VUT v Brně mohl být realizován tento projekt v podobě
výstavy a vernisáže v galerii A.M.180. Vernisáž se konala 12. 12. 2014 - 18. 12. 2014. Na
vernisáži se vystřídalo zhruba 50 lidí. Finanční prostředky byly využity především na
nákladný materiál potřebný pro klasickou malířskou techniku olejomalby a dále na služby
spojené s realizací instalace. Akce svým charakterem implicitně propagovala určité studijní
programy na FaVU VUT v Brně a byla tak u některých návštěvníků rovněž motivací pro
potenciální studium na této instituci.

Tandemové kurzy
Projekt tandemové kurzy, který si bral za cíl vzájemnou výuku jazyků mezi místními studenty
VUT a jejich kolegy z Erasmu, byl na vlastní žádost řešitelky stornován a peníze vráceny do
fondu IFSP.

Internetová matematická olympiáda
Na Internetové matematické olympiádě se podíleli studenti oborů Matematické inženýrství,
Aplikovaná matematika a Inženýrská mechanika již v průběhu října a listopadu, kdy
probíhaly konzultace a ladění zadání jednotlivých příkladů. V úterý 25. listopadu proběhla
samotná soutěž na stránkách http://matholymp.fme.vutbr.cz/. Vyhodnocování řešení
probíhalo v pátek 28. listopadu, kdy se celý řešitelský tým sešel na fakultě v místnosti
A4/616. V letošním roce se akce zúčastnilo na 193 týmů (každý tým má až 7 studentů).
Ohlasy ze středních škol máme velmi pozitivní. Díky tomu, že se jedná již o 7. ročník,
nemáme problémy s propagací na středních školách. Učitelé na SŠ již o naší akci vědí a
sami ji žákům doporučují. To vysvětluje již stabilní počet týmů za poslední 3 roky.
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Fotografie a perličky z jednotlivých škol je možno vidět na stránkách Internetové
matematické olympiády v sekcích fotogalerie a perličky:
http://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx?server=1&article=13.

Vybudovanie študentskej dielne v areáli kolejí PPV
Nápad vybudovania študentskej dielne vznikol z dôvodu chýbajúceho technického zázemia
dostupného pre študentov FEKT VUT mimo priestorov školy. Väčšina študentského života
prebieha v areáli školy a na koleji, kde vzniká tiež väčšina nápadov na projekty. Dielňa je
umiestnená v priestoroch kolejí PPV blok A05 a je určená nielen pre študentov ubytovaných
v komplexe PPV, ale aj pre študentov z Purkyňových a Listovych kolejí. Vďaka svojej
dostupnosti zasiahne veľkú cieľovú skupinu, teda študentov všetkých fakúlt VUT. Študenti
majú prístup do dielne kedykoľvek počas celého týždňa, keď si vstup do nej vopred dohodnú.
Dielňa slúži na riešenie študentských prác (seminárne, bakalárske a diplomové práce) ale aj
vlastných projektov študentov. Je tu možnosť zapožičania si potrebných nástrojov
a náradia, taktiež využitia priestorov dielne na prípravu, realizáciu a testovanie študentských
projektov. Dielňa ma aj spoločenské využitie, umožňuje študentom stretávať sa a vzájomne
si pomáhať, vymieňať skúsenosti a viesť diskusiu.

Výstupy podpořených projektů
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Bola uzavretá nájomná zmluva s KAM na dobu určitú, a to od 20.10.2014 do 30.6.2015.
Upravili sa priestory pre potreby dielne. Nakúpilo sa technické vybavenie v počte 40 kusov
za celú poskytnutú dotáciu. Dielna sa dovybavila otvárateľnými skrinkami v počte 4ks,
laboratórnym stolom v počte 1ks a viac ako 40 položkami z vlastných zdrojov. Dielňa sa
zariadila, rozmiestnilo sa náradie, vytvorili sa podmienky na prácu s vybavenímzabezpečenie proti úrazu (prúdový chránič, STOP tlačidlo, ochranné rukavice a ochranné
okuliare).

Půjčovna deskových her na FEKTu

Projekt si vzal za cíl zpřístupnit studentům FEKTu aktivity pro využití volného času mezi
hodinami, aby si studenti mohli místo dívání na filmy, nebo trávení času na sociálních
médiích, zahrát třeba šachy, nebo jiné společenské hry o volném čase mezi výukou.
Půjčovna deskových her na FEKTu byla zprovozněna 3. 12 2014. Myšlenka se setkala jak s
velkou podporou studentů, tak s podporou vedení fakulty. Podpora vedení fakulty se
projevila v domluvě a zajištění samostatného salonku, který bude uveden do provozu v
únoru 2015 a kam budou přemístěny deskové hry i stolní fotbálek.
Do té doby bude provoz řízen z kanceláře studentů, odkud se budou půjčovat hry na
studentskou kartu. Stolní fotbálek byl zprovozněn 3. 12. 2014 na slavnostním zahájení a
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bude v provozu opět teď už trvale až v salónku, kdekoliv na chodbě by mohl rušit výuku a
nebylo nám to dovoleno ho tam umísit.

Oslava konce hydrologického roku

Oslava konce hydrologického roku, neboli Hydrosilvestr, je kulturní akce pro studenty, ve
které de o seznámení studentů s pojmem hydrologický rok a představení
vodohospodářských projektů. Načasováním projektu v podzimní čas bylo záměrné s cílem
přivítat i nové studenty a spolužáky na oboru vodní hospodářství a vodní staveb. Během
oslavy byly pořádány interaktivní hry s věcnými cenami s cílem seznámení studentů.
Večerem v prostorách FVAL music circus provázely živé kapely Saxer, Něco mezi,
Cimbálovka, DJ Principal a další kulturní vložkou bylo divadelní představení od studentů
VUT FAST. Projektu se zúčastnilo 550 osob.
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Exkurze ŠKODA AUTO

Celá akce úspěšně a bez problémů proběhla od organizace až po samotnou exkurzi. Byl o
ni ze strany studentů velký zájem, což nás potěšilo. Během výletu se nikomu nic nestalo, nic
se nerozbilo a co víc, všem se to velice líbilo. Navštívili jsme velmi krásné muzeum,
depozitář s prototypy a závodními speciály a hlavně pak výrobní provozy (lisovna, svařovna
a montovna Octávie). ŠKODA Auto skutečně patří mezi světové společnosti s moderní
výrobou, která je z významné části automatizovaná.

Výstupy podpořených projektů
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Meet the Maker

Projekt Meet the Maker byl koncipován jako blok vzdělávacích akcí pro studenty grafického
designu se snahou rozšířit nabídku odborných předmětů. V průběhu zimního semestru na
Ateliér grafický design 1, Fakulty výtvarných umění, VUT zavítali tři hosté zabývající se
různými aspekty grafického designu. Kateřina Přidalová, Jan Čumlivski a Jan Brož se ujali
tematicky zaměřených workshopů a přednášek, které studentům posloužily jako
dovednostní a vědomostní zásobník při řešení semestrálních úkolů. Výsledky akcí jsou
průběžně představovány formou výstav v brněnské Galerii TIC.
Ideou workshopu „Vzdělávání v grafickém designu – 26. Bienále grafického designu v
textech“ bylo prohloubit interpretační schopnosti studentů prostřednictvím porozumění
zadaným textům. Workshop měl 3 fáze – čtení, psaní a design. Studenti napsali vlastní
úvahu, která reagovala na téma vzdělávání v grafickém designu v souvislosti s BB.
Prostřednictvím nástrojů grafického designu své poznatky vizualizovali.
Cílem workshopu bylo rozvíjet schopnost třídění, vyhodnocování a strukturování velkého
množství informací a následnou formulaci názoru jak v psaném, tak designérském projevu.
Následující vernisáž je předběžně plánována na konec ledna příštího roku.

Výstupy podpořených projektů
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Výstava bude prezentovat výsledky workshopu a přednášky pod vedením Jana
Čumlivského na téma Typografie a ideologie, kontext vzniku a užívání písem. Původně měl
přednášku zpracovat Palo Bálik, ale z osobních důvodů účast odřekl.
Cílem jednodenního workshopu bylo vytvoření vizuální identity tzv. nouzových bankovek za
použití lomeného písma. Následovala diskuze na téma, jakou úlohu sehrává forma a
grafická prezentace v propagaci ideologie? Do jaké míry jsou jednotlivé typy písma
historicky zatažitelné ideologickou agendou?
Třítýdenní workshop byl zahájen rešerší a přednáškou na téma jak číst sdělení obrazu. Jak
interpretovat obsah sdělení prostřednictvím obrazu. Co nás při odkrývání těchto významů
ovlivňuje: osobní historie, vizuální satira, čas a místo, politika, kultura. Nástroje workshopu:
Aluze, citace, apropriace, odkaz.
Výsledky workshopu budou představeny v souladu s výstavním harmonogramem galerie
TIC.
V nadcházejícím roce bude cyklus doplněn ještě o přednášku a workshop Lukáše Kijonky a
Pavly Pauknerové. Tyto akce budou hrazeny z jiných zdrojů.
V průběhu akcí jsou všechny materiály dokumentovány: odborné texty a rešerše připravené
přednášejícími, zadání workshopů, výsledky prací participantů a závěrečné zhodnocení
workshopů lektory. Následně budou tyto materiály zpracovány a publikovány v květnu 2015.
Vzhledem k velké účasti na pořádaných akcích hodnotím projekt jako úspěšný a doufám, že
bude pokračovat i v akademickém roce 2015/2016.

Výstupy podpořených projektů
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Sportem za publikacemi v Nature

Do projektu se zapojili studenti doktorského studia a mladí vědci z fakult elektrotechniky,
fakulty strojní a STI. Navíc při výjezdu na Slovensko do Bratislavy v rámci sportu „curling“
byla ke hře přizvána i výzkumná pracovnice Slovenské technické university v Bratislavě, Ing.
Katarina Bodišová, PhD., která studentům představila výzkumné směry jejich týmu s
možností zahraniční spolupráce.
Vzhledem k tomu, že značná část studentů byla z prvních ročníků doktorského studia, byl
nad rámec projektu uspořádán i meeting zaměřený na problematiku administrace
objednávek s cílem usnadnit studentům orientaci v systému VUT. Meeting vedla Bc. Miriam
Sittková, ekonomický pracovník projektu CAMPT.
V souladu se schváleným projektem byly oceněni úspěšní sportovci věcnými cenami, jejichž
souhrnná hodnota překročila plánovanou sumu. Dále byly ze strany STI poskytnuty
polokošile, díky čemuž mohli být obdarováni další sportovci.
Primární záměr sdružit studenty, navazovat kontakty a rozšířit si znalosti o výzkumu na
jiných pracovištích se zdařil. Aktuálně se již plánují možné mezifakultní projekty pro
nadcházející rok.

Výstupy podpořených projektů
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S-párty

Tato společenská událost proběhla 22. 10. 2014 v klubu FAVAL s cílem sblížení studentů
oboru S stavební fakulty a získání kontaktů na studenty a učitele pro budoucí spolupráci.
Večerem provázela živá kapela mistake.cz a od 23:00 Djs Mike Popov a Pavel Hroch.
V průběhu S-párty proběhlo také stručné představení oboru Pozemní stavby a byly
vystaveny ročníkové práce.

Dárcovství a transplantace kostní dřeně

Dne 25. 11. 2014 se na Fakultě elektrotechnicky a komunikačních technologií konala
přednáška na téma dárcovství a transplantace kostní dřeně. Jako první vystoupila MUDr.
Lenka Záhlavová z Českého registru dárců krvetvorných buněk, IKEM Praha. Hovořila o
podmínkách vstupu do registru dárců kostní dřeně, způsobech odběru či následné
transplantaci. Protože dárcovství kostní dřeně a krve spolu velice blízce souvisí, jako další
byla MUDr. Hana Lejdarová z Transfúzního a tkáňového oddělení FN Brno. Na závěr
přednášky vystoupili členové spolku Cesta k životu Jan Piner a Michal Častulík, kteří hovořili
o své nemoci a zodpověděli i dotazy z řad studentů. Celá přednáška byla zakončena malým
občerstvením v místní kavárně, kde dál pokračovala neformální konverzace mezi
přednášejícími a studenty. V rámci přednášky bylo také provedeno dotazníkové šetření,
které bude sloužit jako podklad k dalším podobným přednáškám.
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Cooking for homeless people

Tohoto projektu pod záštitou ISC VUT Brno a ISC Mendelu se zúčastnilo 31+9 studentů
včetně organizátorů. Kladné ohlasy přicházely ze všech stran. Ze stran zahraničních
studentů, organizátorů, lidí bez domova i ze strany charity, díky které se tato akce mohli
uskutečnit. Díky jejich pravidelnému rozdáváno baget stačilo dorazit na místo určení a
rozdávat již hotové netradiční jídlo. Večer se nesl v přátelském duchu. Zprávy ve znění
„takhle dobře jsem se už dlouho nenajedl“ zahřály u srdíčka a nabudili nás v
dobrovolnických akcích setrvat. Zahraniční studenti se ptali, proč takovéto akce nejsou
častěji, a tak je možné, že i příští rok se takováto akce, pokud bude dostatek financí,
uskuteční. Po skončení akce byli studenty pozváni ke společnému posezení a rozpravě o
práci charity a o pocitech z uskutečněného eventu. Celý projekt proběhl bez větších
komplikací a přidělená finanční částka byla zcela vyčerpána.

Výstupy podpořených projektů
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Knihobudka

Tento projekt byl na žádost řešitele stornován a přidělené finanční prostředky vráceny do
fondu IFSP.

Mařena

Mařena je tradiční vítání prváků. Program začíná tzv. předmařenovským týdnem, během
kterého se budova fakulty zcela promění (letošním tématem byl RESTART) – výzdoba v
exteriéru i v interiéru (chodby, záchody, bar…). Během celého týdne bylo na fakultě
zajišťováno občerstvení s cílem podpoření života na fakultě a seznamování lidí (networking).
Během předmařenovského týdne na FA přednášeli Matadors of FA (učitelé FA o svých
zájmech a volnočasových aktivitách, pro seznámení se studenty), Lenka Hejl (ateliér
KOLMO, o výstavě na architektonickém bienále v Benátkách 2014), Petr Babák (grafik,
ateliér Laboratoř, o své tvorbě), Benjamín Tuček (režisér, promítání nového filmu Plán a
následná diskuse). Přednáškové místnosti byly vždy narvané studenty až k prasknutí
(odhadem 200 studentů). V pátek se konala přednáška architekta Adama Gebriana,
tentokrát ve velkorysejších prostorech – v Malé Americe. Této akce se zúčastnilo
nepočítaně návštěvníků, po přednášce probíhala volná zábava.
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O týden později program vyvrcholil MAŘENOU – křtění studentů prvních ročníků. Začínalo
se průvodem v maskách ze dvora fakulty a pokračovalo po architektonicky zajímavých
stavbách, který končí u klubu Fléda, kam letos dorazilo více než 400 studentů.

Retrospektivní výstava Ceny Bohuslava Fuchse
Projekt byl na základě žádosti řešitele stornován a přidělené finanční prostředky vráceny do
fondu IFSP.

Shrnutí IFSP 2014
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Shrnutí IFSP 2014
Interní fond studentských projektů VUT v Brně v roce 2014 disponoval rozpočtem 300 000,Kč. Celkem se přihlásilo 38 projektů, z toho 21 bylo podpořeno. V průběhu roku byly tři
projekty stornovány na vlastní žádost řešitelů. Jeden projekt nesplnil v přihlášce předeslané
cíle a vzhledem k neprůkaznému financování bylo komisí IFSP rozhodnuto o odebrání
příspěvku. Celkem tedy bylo řádně ukončeno 17 projektů, které byly z rozpočtu VUT
podpořeny částkou 252 500,- Kč.

Přehled přihlášených, podpořených a řádně
ukončených projektů.
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Pravidla, formuláře a zápisy jsou dostupné zde: http://skas.vutbr.cz/ifsp/
Veškeré dokumenty k projektům se archivují v kanceláři SKAS VUT.

Zpracoval Bc. Tomáš Mejzlík,
předseda komise IFSP v roce 2014

