Zápis z 1. jednání komise Interního fondu studentských projektů
Datum: 25. 1. 2017
Místo: FEKT VUT v Brně, místnost N2.35, Technická 10
Přítomni: D. Janík, M. Dvořáková, A. Gajdošík, P. Maxera, P. Dvořák, L. Pařízek
Omluveni: T. Krejčí, R. Hranický
Nepřítomni:
K uzávěrce prvního kola grantové soutěže Interního fondu studentských projektů (dále jen IFSP) dne
22. 1. 2017 bylo přihlášeno celkem 29 projektů. Dne 23. 1. 2017 byly přihlášené projekty rozeslány
členům komise ISFP k prostudování a 24. 1. 2017 se komise sešla k jejich finálnímu vyhodnocení.
Komise na společném zasedání posoudila všechny došlé projekty a bodově je ohodnotila. Všechny
projekty splňovaly formální náležitosti. 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 1.06, 1.07, 1.08, 1.18, P. Dvořák se zdržel
u projektů 1.15, 1.16, 1.19, 1.20, L. Pařízek se zdržel u projektů 1.14, 1.23, A. Gajdošík se zdržel u
projektu 1.22, M. Dvořáková se zdržela u projektu1.12.

Celková rozdělená částka z IFSP určená k financování schválených projektů činila 225 000,Kč. Komise bodově ohodnotila všechny projekty. Podpořené projekty v celkové finanční výši
220 459,- Kč s nejvyšším bodovým průměrem jsou zapsány do následující tabulky:
číslo
projektu
1.15

název projektu
Science & Technology Club

1.02

Junior Forensic Science 2017

1.21

Fotbalový souboj univerzit VUT x MU

1.24

Workshopy pro studenty VUT

1.08

Florbal VUT vs. MU

1.19
1.16
1.20
1.28
1.06
1.12
1.13
1.14
1.22

Účast Studentského fotoklubu
Technika v mezinárodní soutěži
Strojařské schody
Fotografická výstava Studentského
fotoklubu Technika
VISITING PLANNERS
Běh na 53
O pohár ústavu THD - tradiční
sportovní klání studentů a kantorů
Galerie Monomach: funkční období
únor – listopad 2017
EBEC (European BEST Engineering
Competition)
Rozvoj činnosti Ateliéru Pavla
Ondračky

hlavní řešitel
Jiří Ehlich
Roman
Mikulec
Jan Mazoch
Anna
Kruljacová
Alexandra
Šujanská

fakulta/souč./
SO
FCH

požadovaná
částka
20 000

hodnocení
9

USI

20 000

8,5

FEKT

20 000

8,5

FP (SK AS FP)

16 000

8,2

FEKT (SPS)

15 000

7,6

600

7,6

20 000

7,4

5 000

7,4

20 000
10 000

7,32
7,2

FSI (fotoklub
T)
Radovan Galas FSI (SKAS FSI)
FSI (fotoklub
Jakub Halama
T)
Jaroslav Sedlák FA
Dominik Galád FEKT (SPS)
Martin Dohnal

Lukáš Rundt

FAST

15 500

7,2

Dana
Dvořáková

FAVU
(Monomach)

18 359

7

Marek Němec

FP (BEST)

20 000

6,6

Jonáš Svoboda

FAVU

20 000

6,6

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.

Projekt 1.15
Příloha č. 1 k dokumentu Pravidla interního fondu studentských projektů
VUT

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů
Obecné informace o projektu

Název projektu

Science & Technology Club
Žádaná částka

20 000 Kč
Předpokládaný termín realizace
Celý jarní semestr 2017 – Únor až Duben

Stručné představení projektu
Rozsah do 500 znaků.
Science & Technology Club (STC) je studentská nezisková organizace, která vznikla z důvodu, chybějící
podobné organizace, která by zajímavým způsobem spojovala lidi různých oborů se zájmem o vědu
a technologie za účelem podpory tvůrčích myšlenek, vzájemného rozšíření našich obzorů, kontaktů a
podpoření mezioborové spolupráce. Snažíme se také rozšířit povědomí o zajímavých vědeckých a
technologických projektech uskutečňovaných na území ČR.
Tohoto se snažíme dosáhnout pořádáním pravidelných zajímavých přednášek a neformálních setkání
s odborníky na daná témata.

Hlavní cíle projektu
Co je smyslem projektu.
Smyslem STC je sdružovat komunitu brněnských vysokoškolských studentů, akademických
pracovníků, výzkumných pracovníků a všech, kteří se zajímají o nejnovější pokroky v přírodních
vědách a technice. A rozšiřovat naše obzory, prohlubovat mezioborové kontakty a spolupráci.

Cílová skupina
Např. studenti celého VUT, studenti fakulty, studentské organizace.
Cílovou skupinou SCT jsou studenti, akademičtí pracovníci, výzkumní pracovníci a všichni, kteří se
zajímají o nejnovější pokroky v přírodních vědách a technice.

Očekávaný počet účastníků/návštěvníků/soutěžících
Odhad počtu studentů VUT, které projekt obohatí.
Za dobu své historie (3 semestry) jsme uspořádali celkem 29 vědecko-technologických přednášek
s účastí od 20-ti do cca 200 lidí na přednášku - podle zajímavosti tématu.
Na nadcházející jarní semestr plánujeme 12 přednášek s obdobnou účastí.

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

Začínali jsme začátkem zimního semestru 2015 ve dvou lidech (Petr Dvořák a já) s přednáškami
přibližně co 14 dní na FSI VUT pod záštitou SKAS FSI. Po úspěšném prvním semestru jsme v tom
následujícím pořádali přednášku téměř každý týden.
V průběhu letních prázdnin 2016 jsme dali STC právní strukturu ve formě zapsaného spolku. Získali
jsme také oficiální záštitu od rektorů VUT a MU pro naše aktivity na obou univerzitách. Přijali jsme
také nového člena, předsedu SKAS MU Ondřeje Vymazala.
V zimním semestru jsme již pořádali 12 přednášek střídavě na FSI VUT a UKB MU a rozšířili členskou
základnu o 3 další členy pro pomoc s organizací.
Na nadcházející jarní semestr 2017 plánujeme opět 12 přednášek, zase střídavě na VUT a MU.
Plánujeme také rozšířit naše aktivity, v současné době jednáme o spolupráci na konferencích
Biomania a Festivalem Prototyp.

1. Rozpočet projektu
Podrobně rozepsaný rozpočet poslouží komisi IFSP odpovědět na otázku „Za co má být přidělená
částka utracena“.
Položka
Propagace
Tisk plakátů
Dárky pro přednášející
Pronájem video aparatury
Náklady na dopravu mimobrněnských hostů

Částka
8.000,2.000,4.000,4.000,2.000,Celkem

20.000,-

2. Harmonogram realizace projektu
Zodpovědně vypsané milníky, důležité události, nebo jednotlivé fáze realizace projektu umožní komisi
lépe pochopit projekt jako takový.
Termín
Leden
Únor
Březen
Duben
5. květena

Úkol
Sestavení harmonogramu přednášek, podaní žádosti IFSP, nákup dárků pro
hosty
Začátek přednášek a propagace
Průběh přednášek a propagace
Začátek přednášek a propagace
Poslední přednáška

Projekt 1.02
Příloha č. 1 k dokumentu Pravidla interního fondu studentských projektů
VUT

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů
Název projektu

Junior Forensic Science 2017
Žádaná částka

20 000 Kč
Předpokládaný termín realizace
20. 4. 2017

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 a v posledních letech se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna, rektora
VUT, ředitele ÚSI a za podpory Asociace znalců a odhadců a sponzorů. Dne 20. dubna 2017 proběhne
již devátý 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. Z jednotlivých jednacích sekcí, jsou na konci konference slavnostně
vyhlášeny a oceněny tři nejlepší příspěvky.

Hlavní cíle projektu
Konference JuFoS poskytuje jedinečnou příležitost 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 poskytnout studentům možnost seznámení se s vědeckými pracemi svých kolegů
a předání si zajímavých poznatků 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 nejen studenti doktorských studijních programů v oblasti
forenzních věd z ÚSI, celého VUT a ostatních univerzit jak z ČR, tak ze zahraničí, ale také studenti
magisterských studijních programů, kteří mají možnost se seznámit s tématy výzkumu a prací
řešenými studenty doktorských studijních programů a případně se tak inspirovat v jejich dalším
studiu.

Očekávaný počet účastníků/návštěvníků/soutěžících
50 – 60 (odhad dle minulých ročníků)

Další informace
Jedná se již o devátý 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.
Stejně jako v roce 2016 i letos je plánováno rozšířit program konference o odpolední, veřejně
přístupný blok přednášek, ve kterém přednesou své příspěvky odborníci z řady vědních oborů, což
přispěje nejen k dalšímu zkvalitnění konference, ale zároveň poskytne možnost studentům a dalším
účastníkům konference seznámit se s činností těchto odborníků.
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 předchozích letech.
Více informací o konferenci na ww.jufos.cz.

3. 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 a
k pokrytí administrativních a organizačních nákladů spojených s průběhem konference.

Ocenění nejlepších příspěvků
*

15 000 Kč*

3 x 1. místo

2 200 Kč x 3 = 6 600 Kč

3 x 2. místo

1 600 Kč x 3 = 4 800 Kč

3 x 3. místo

1 200 Kč x 3 = 3 600 Kč

Propagace konference a jejích sponzorů a organizace:
-

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

-

Organizace akce a s tím spojené administrativní úkony

-

Zakoupení kancelářských potřeb, výroba diplomů, apod.
5000 Kč

Náklady na propagaci konference jsou zatím pouze předběžné, zbylé finanční prostředky by byly
případně využity na pokrytí dalších nutných nákladů konference.

4. Harmonogram realizace projektu
Celá příprava projektu se rozběhla již v říjnu roku 2016 a bude trvat až do dubna 2017.
Prosinec 2016 odsouhlasení termínu konání konference, zamluvení prostor pro konání konference a
dalších záležitostí
Leden 2017

spuštění přihlašování na konferenci, propagace konference

Duben 2017

zaslání příspěvků a jejich kontrola, tvorba sborníků, zajištění dalších záležitostí (REDA,
LITERA, KaM).

Duben 2017

20.4.2017 – konference JuFoS 2017

Projekt 1.21

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů
Název projektu

Fotbalový souboj univerzit VUT x MU
Žádaná částka

20 000 Kč
Předpokládaný termín realizace

19. 4. 2017
Stručné představení projektu
Jedná se o druhý ročník fotbalové souboje mezi VUT a MU, jenž rozšiřuje sportovní souboje pořádané
mezi univerzitami (florbal, hokej a osmiveslice). Souboj je realizován samostatným organizačním
týmem sestaveným ze studentů obou univerzit.
Hlavní cíle projektu
Smyslem projektu je uspořádat sportovní událost mezi dvěma největšími brněnskými univerzitami a
tím podpořit nejen sportovního ducha, ale i sounáležitost studentů se svojí univerzitou.
Vzhledem k neproběhnutému hokejovému souboji univerzit, je teď taková akce mezi studenty velice
žádaná.
Cílová skupina
Cílovou skupinou je celá akademická obec obou univerzit, s největším zájmem ze strany současných
studentů.
Očekávaný počet účastníků/návštěvníků/soutěžících
Vzhledem k prvnímu ročníku, kdy akci navštívilo přibližně 1 500 lidí a neproběhnutému podzimnímu
hokejovému souboji, předpokládáme nárůst návštěvníků na 3 000 lidí.
Další informace
Jedná se o druhý ročník této sportovní akce, nad kterou převzali záštitu rektoři obou univerzit. Tento
ročník budeme opět žádat o záštitu obou rektorů a zároveň také o záštitu studentských komor
akademických senátů VUT a MU. Pevně věříme, že díky zkušenostem s organizací dalších univerzitních
akcí a za využití metod projektového řízení, dokážeme tuto událost zorganizovat ke spokojenosti
všech zúčastněných stran.

1. Rozpočet projektu
Rozpočet projektu:
Náklady

Částka

Pronájem stadionu
(včetně služeb)

140 000 Kč

Výlep velkoplošných bannerů
Navigační bannery na mistě,
složky, tisk
Licenční smlouvy za MU i VUT
Pojištění s pojistnou částkou 2
mil. Kč
2 hlasatelé (MU + VUT)
Foto a video dokumentace

3 000 Kč
5 000 Kč
30 000 Kč
8 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč

Mobilní WC
Dresy pro oba týmy
Trička pro organizátory
Výroba poháru
Vrácenky
Dary vítěznému týmu,
soutěžícím
Občerstvení hráčů +
organizace
FUN zóny
Drobné výdaje
Celkem

8 000 Kč
30 000 Kč
3 000 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
30 000 Kč
5 000 Kč
302 000 Kč

2. Harmonogram realizace projektu
Schůze koordinátora, zástupce SK AS VUT, loňských organizátorů a zástupců MUNIE – 12. 1. 2017
Sestavení předběžného rozpočtu – 15. 1. 2017
Sestavení organizačního týmu – 18. 1. 2017
Vytvoření finálního plánu projektu – do 31. 1. 2017
Oslovení univerzit ohledně sestavení fotbalových týmů – do 15. 2. 2017
Schůzka studentských organizací na VUT a představení bližších informacích projektu – 16. 2. 2017
Zajištění licencí obou univerzit – do 28. 2. 2017
Zajištění prostor – do 28. 2. 2017
Oslovování partnerů – od 1. 3. 2017
Zajištění záštity rektorů obou univerzit – do 10. 3. 2017
Zajištění dodavatele rezervačního/prodejního systému na lístky – do 10. 3. 2017
Zahájení propagace – 12. 3. 2017
Zahájení prodeje lístků – 19. 3. 2017
Výroba dresů, poháru – do 31. 3. 2017
Zajištění realizačního týmu (hlasatelé, organizátoři na místě, hasiči, zdravotní služba,…) – do 31. 3.
2017
Zajištěný dodavatel mobilních WC – do 31. 3. 2017
Zajištění služeb v den konání – do 31. 3. 2017
Finalizace příprav – od 1. 4. do 18. 4. 2017
Den konání – 19. 4. 2017
Jedná se o hrubý harmonogram s důležitými milníky. Samozřejmostí jsou pravidelné schůzky
organizačního týmu a průběžné informování SK AS VUT o realizaci projektu.

Projekt 1.24

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů
Název projektu

Workshopy pro studenty VUT
Žádaná částka

16 000 Kč
Předpokládaný termín realizace
do 30. 4. 2017

Stručné představení projektu
Na VUT máme Poradenské centrum, které se věnuje rozvoji soft-skills našich studentů, ovšem chybí
tady sekce, která by studentům zajišťovala získání dalších dovedností a certifikátů, které jim zajistí
výhodu v kariérním životě. Proto za SK AS FP plánujeme organizací workshopů: Google Adwords,
Google Analytics – oba zakončené zkouškou s možností získání certifikace od Google a workshop na
téma „Jak na LinkedIN“.

Hlavní cíle projektu
Dát studentům možnost získat cenné certifikáty od Google a zlepšit si svůj LinkedIn profil, který jim
může pomoci zajistit lepší pozici na trhu práce.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou všichni studenti VUT.

Očekávaný počet účastníků/návštěvníků/soutěžících
Workshopy budou pro max. 20 účastníků, kvůli individuálnímu přístupu.

Další informace
Workshopy budeme zajišťovat za pomoci ICV VUT v Brně, které nám poskytne svůj informační systém
na registraci studentů a taky pomůže se zajištěním lektora na LinkedIn a Fakulty podnikatelské, která
poskytne prostory.

5. Rozpočet projektu
Rozpočet projektu je docela jednoduchý, jelikož potřebujeme jen zaplatit lektory.


Lektor na Google Adwords a Google Analytics je certifikovaný tréner Google – Daniel Kotisa, se
kterým je domluvená částka 8 000 Kč za oba kurzy.



Lektorem/lektorkou na LinkedIN bude zodpovědná osoba z personální agentury, které
spolupracují s ICV VUT v Brně. Předběžná částka dle pracovníků ICV nám byla řečena na 8 000
Kč.

Náklady na občerstvení lektorů a účastníků si bereme na zodpovědnost my.

6. Harmonogram realizace projektu
Nevíme určit přesné daty na realizaci projektu, ovšem chceme dělat jeden kurz za jeden měsíc. Tudíž by
to znamenalo jedno školení v únoru, další školení v březnu a poslední školení v dubnu. O konkrétních
datech budeme SK AS VUT včas informovat.

Projekt 1.08
Příloha č. 1 k dokumentu Pravidla interního fondu studentských projektů
VUT

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů
Obecné informace o projektu

Název projektu

Florbal VUT vs. MU
Žádaná částka

15000
Předpokládaný termín realizace
18. 4. 2017

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 a letos hodláme ve spolupráci pokračovat.

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 čtvrtý 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. 2017 – zarezervování haly, určení přesného termínu realizace (závisí na vytížení haly, které
ještě není známo)
do 15. 3. 2017 – podepsané záštity, domluvené týmy, objednané služby
od 15. 3. propagace události
do 10. 4. 2017 připraven operační plán pro realizaci, domluvení dobrovolníci na výpomoc na místě
15.-30. 4. 2017 realizace projektu
Do 15. 5. 2017 Vyhodnocení projektu

Projekt 1.19
Příloha č. 1 k dokumentu Pravidla interního fondu studentských projektů
VUT

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů
Obecné informace o projektu

Název projektu

Účast Studentského fotoklubu Technika v mezinárodní
soutěži
Žádaná částka

600 Kč
Předpokládaný termín realizace
1. 4. 2017

Stručné představení projektu
Rozsah do 500 znaků.
Nově vzniklý Studentský fotoklub Technika by se rád účastnil fotosoutěže mezi ostatními fotokluby.
Jedná se o tzv. TAMAPO, mapový okruh, jehož se účastní fotokluby nejen z Česka a Slovenska.
Mapový okruh je fotosoutěž, kdy si každý fotoklub utvoří kolekci přibližně 15ti fotografií, a tyto
kolekce se pak mezi ostatními fotokluby navzájem hodnotí. Účast na takové soutěži dá členům
možnost porovnat své fotografie s ostatními a také přinese odbornou kritiku jejich prací. Fotografie
jsou posílány elektronicky.

Hlavní cíle projektu
Co je smyslem projektu.
Cílem projektu je prezentovat fotografie studentů v konkurenci ostatních fotoklubů, a tím i
reprezentovat celou školu. Účast přinese zpětnou vazbu fotografům a taky program na naše schůzkyhodnocení ostatních soutěžních fotografií.

Cílová skupina
Např. studenti celého VUT, studenti fakulty, studentské organizace.
Členové Studentského fotoklubu Technika Brno

Očekávaný počet účastníků/návštěvníků/soutěžících
Odhad počtu studentů VUT, které projekt obohatí.
Projekt obohatí jak členy, kteří budou mít fotografie v soutěži, tak i ostatní během hodnocení
fotografií. Předpokládaný počet kolem 20ti studentů.

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

Jednalo by se o první možnost veřejné prezentace Studentského fotoklubu mezi fotografy nejen
z Česka a Slovenska.

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

Částka

Účastnický poplatek
Celkem

600,-600,--

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

Úkoly

březen
duben, květen
červen

Výběr fotografií, přihlášení Fotoklubu do soutěže
Hodnocení fotografií ostatních fotoklubů
Vyhodnocení ročníku, výstava nejlepších prací v Ružomberoku

Projekt 1.16

Projekt 1.20
Příloha č. 1 k dokumentu Pravidla interního fondu studentských projektů
VUT

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů
Obecné informace o projektu

Název projektu

Fotografická výstava Studentského fotoklubu Technika
Žádaná částka

5 000 Kč
Předpokládaný termín realizace
10. 4. 2017

Zařazení projektu
Zaškrtněte jednu nebo více možností.
Kulturní a společenské
☒ výstava

Stručné představení projektu
Rozsah do 500 znaků.
Studentský fotoklub Technika vznikl koncem minulého roku. Aby fotografie členů, které si na
schůzkách navzájem ukazujeme, nezapadly, napadlo nás uspořádat veřejnou výstavu. Na této výstavě
by byl každý člen zastoupen několika svými pracemi, aby mohl předvést, jakým fotografickým
tématům se věnuje. Výstava se bude 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 o 50 až 60
fotografií.

Hlavní cíle projektu
Co je smyslem projektu.
Fotografická výstava nově vzniklého Fotoklubu Technika, jehož členové jsou z řad studentů VUT, má
za cíl dát 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 to nejen z FSI.

Očekávaný počet účastníků/návštěvníků/soutěžících
Odhad počtu studentů VUT, které projekt obohatí.
Odhadovaný počet studentů vystavovatelů je kolem 20ti, výstavu pak bude moct zhlédnout většina
studentů nejen z FSI.

Další informace
Např. jedná o první ročník/projekt už byl v minulosti uskutečněn, kdo převzal záštitu nad projektem…
Jedná se o první takovou výstavu, ta by se mohla v budoucnu pravidelně opakovat. 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
Tisk popisků, ankety a katalogů
Nákup černých podložek pod fotografie a lepicí gumová
hmota
Celkem

4.000,-600,-400,-5.000,--

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

Úkoly

únor, březen
1. polovina dubna
2. polovina dubna
počátek května

Výběr fotografií pro výstavu na našich společných schůzkách
Propagace akce, výroba fotografií, příprava vernisáže a výstavy
Bude probíhat výstava, započne vernisáží
Konec výstavy, vyhodnocení divácké ankety

Projekt 1.28

Projekt 1.06
Příloha č. 1 k dokumentu Pravidla interního fondu studentských projektů
VUT

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů
Obecné informace o projektu

Název projektu

Běh na 53
Žádaná částka

10000,-Kč
Předpokládaný termín realizace
26. 4. 2017

Stručné představení projektu
Cílem tohoto projektu je nenásilnou formou přimět studenty k pohybu. Do této události se zapojují
nejen studenti, ale i zaměstnanci VUT. Tento projekt vznikl díky tomu, že studenti neustále dobíhají
autobus číslo 53, který projíždí v blízkosti fakulty FEKT. Úkol je jednoduchý zaběhnout v co nejkratším
čase vytyčenou trasu, která měří přesně tolik, kolik je od fakulty k zastávce. Celé je to ovšem
znepříjemněno zátěží v podobě batohu a brašny s „notebookem“.
Běží se v několika kategoriích: Muži, ženy, štafeta a VIP štafeta (složená ze zaměstnanců různých
fakult, každoročně běhá i děkanka FEKTu.)
Pro účastníky je nachystán doprovodný program.

Hlavní cíle projektu
Projekt má za cíl, rozpohybovat studenty mezi přednáškami. Poskytnout jim zábavu a možnost
porovnat své síly.

Cílová skupina
Především studenti a zaměstnanci fakulty FEKT, ale je určena i pro studenty a zaměstnance jiných
fakult.

Očekávaný počet účastníků/návštěvníků/soutěžících
300

Další informace
Jedná se 10. ročník tohoto projektu.

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

Časomíra -1500,-Kč
Trička pro organizátory- 150,-Kč / kus potřebný počet asi 15 kusů -> 2250,- Kč
Poháry - cca 150,-Kč/ kus potřeba pro každou kategorii 3 -> 1350 Kč
Medaile - 30,-Kč / kus potřeba 3 pro každou kategorii -> 270 Kč
Placka – 7,-kč / kus asi 200 kusů -> 1400 Kč
Propagace - 1000,-kč
Ceny - 3000,- Kč
4. Harmonogram realizace projektu
Zodpovědně vypsané milníky, důležité události, nebo jednotlivé fáze realizace projektu umožní komisi
lépe pochopit projekt jako takový.
Povolení od vedení fakulty FEKT na uskutečnění akce
Oslovit další sponzory
Vytvoření grafiky a propagačních materiálů na akci
Oslovit vedení fakult, zasláním pozvánky na událost – 1 měsíc do akce
Zadat do výroby trička, placky, poháry a medaile + Zahájení propagace události (Vytvoření FB
události, vyvěšení letáku na fakultě) – 3 týdny před událostí
Sestavená a odzkoušená časomíra, zajištěný zdravotník – 2 týdny před akcí
Mít zajištěné ceny pro účastníky – 1 týden do akce
Uspořádání samotné akce

Projekt 1.12

Projekt 1.13
Příloha č. 1 k dokumentu Pravidla interního fondu studentských projektů
VUT

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů
Obecné informace o projektu

Název projektu
Galerie Monomach: funkční období únor – listopad 2017
Žádaná částka

18 359,- Kč
Předpokládaný termín realizace
2.2. 2017 – 30. 11.
Stručné představení projektu
Rozsah do 500 znaků.
Galerie Monomach je studentskou galerií založenou studentkou FaVU, ateliéru intermédia Danou
Dvořákovou v květnu roku 2015. Koncept galerie a její přínos je založen na kurátorském výběru a
následné spolupráci převážně dvou mladých umělců (studentů, čerstvých absolventů), kteří se dosud
neznali a ve specifickém prostoru galerie vytvoří novou a osobitou komunikační linku. Kromě výstav
se v galerii Monomach konají i doprovodné programy v podobě projekcí, přednášek a příležitostných
koncertů.

Hlavní cíle projektu
Co je smyslem projektu.
Prezentace mladých, dosud ne příliš známých výtvarníků ve spolupráci se začínajícími kurátory a
studenty zajímající se o technickou stránku realizace výstavních projektů. Mezifakultní i
meziuniverzitní spolupráce, odehrávající se nejen na základě výstavního a uměleckého řešení, ale i
možnosti uplatnit se v oblasti dalších (např. technických) oborů. Představení nového úhlu pohledu na
uměleckou tvorbu a s ní související aktuální společenská témata. Jedním z hlavních cílů projektu je
vytváření nových kontaktů a možností spolupráce, které by za jiných okolností pravděpodobně
nevznikly a mají potenciál pokračovat i do budoucna, rovněž i získání zkušeností, praxe a
„odrazového můstku“ pro další budoucí uplatnění.

Cílová skupina
Např. studenti celého VUT, studenti fakulty, studentské organizace.
Galerie má díky své funkční pravidelnosti a etablovanosti mezi malými neziskovými galeriemi v
brněnském prostředí vysokou návštěvnost, přičemž je schopna oslovit studenty, profesory (nejen z
Fakulty výtvarných umění) i širší veřejnost. V rámci svého vnitřního fungování pak cílí především na
studenty z různých fakult a univerzit. Cílem je oslovit co nejširší skupinu lidí.

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

Do současnosti se v galerii zatím konalo celkem 14 výstav, přičemž každá z nich trvala měsíc, dále
také několik projekcí autorských filmů, koncertů a diskuzí. V průměru se návštěvnost vernisáží a
jmenovaných akcí pohybuje okolo 50 návštěvníků, v průběhu výstavního měsíce jich pak galerii
navštíví přibližně ještě 20. Za celý měsíc to tedy činí průměrně 70 osob, z čehož zhruba polovinu tvoří
stálý okruh příznivců . Zbytek představuje nové návštěvníky. Do konce listopadu 2017 má galerie na
programu 7 nových výstav, několik projekčních pásem a k nim navazujících diskuzí, plus 1 koncertní
galerijní večer – očekávaný počet oslovených návštěvníků a účastníků (podílejících se na organizaci a
tvorbě) za toto období je pak odhadem 480 osob. Vzhledem k prostoru, který galerie nabízí, se jedná
o poměrně vysoké číslo návštěvnosti.

Další informace
Např. jedná o první ročník/projekt už byl v minulosti uskutečněn, kdo převzal záštitu nad projektem…
V dnešní době se na organizaci Monomachu kromě Dany Dvořákové (FaVU VUT) svými kurátorskými
projekty podílí studenti Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Pavla
Maslejová, Jana Čuprová), studentka grafického designu FaVU VUT (Tereza Bierská), mající na starost
grafickou úpravu a tisk průvodních textů a plakátů a student Fakulty stavební VUT (Tomáš Šmíd),
zajišťující realizační a technické zázemí, bez něhož by výstavy nemohly být uskutečněny. Galerie za
své dosavadní funkční období získala prozatím jen fakultní interní podporu v rámci soutěže podpory
uměleckých a tvůrčích aktivit studentů FaVU v roce 2016, nicméně v současnosti je provozována bez
jakéhokoliv finančního příspěvku. Bližší informace týkající se provozu galerie lze nahlédnout na
(https://www.facebook.com/galerie.brno/?fref=ts, http://www.artmap.cz/monomach). Rovněž
vznikají články pro ATELIÉR Art magazín.

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

Pořízení přímotopu (typ Sencor Soh 3007be): 999,-Kč (odůvodnění – v současné době
v galerie nevlastní žádné vytápěcí zařízení, což je nejvíce problematické zejména v
zimních měsících)
Náklady související s přípravou galerijního prostoru
•světelná instalace: 1000 ,-Kč
Projekce autorského dokumentu Tomáše Hlaváčka
•honorář: 600,- Kč (3 x 200,- Kč)
Výstava Petra Bulavy
•cestovní náklady: 300,- Kč (Hodonín – Brno a zpět)
•materiál potřebný k realizaci výstavy (tmel na zeď, hřebíky, konstrukční materiály
atd.): 1500,- Kč
•honorář: 500,- Kč
Celkem: 2300,- Kč
Výstava The House of SM Collection (Anita Somrová, Lukáš Essender)
•materiál potřebný k realizaci výstavy (grafické tisky, textilní materiál, konstrukční
materiály): 1500,- Kč

•honorář: 1000,- Kč (2x500,- Kč)
Celkem: 2500,- Kč
Výstava Kristýny Kužvartové
•Materiál: střešní latě 300,- Kč, sádrokarton
450,- Kč, ocelové lanko 280,- Kč,
síťovina 730,- Kč, spojovací materiál
500,- Kč,
•Cestovní náklady 1200,- Kč (Plzeň – Brno a zpět), ubytování 1000,-Kč (týden)
•Honorář 500,- Kč
Celkem: 4960,- Kč
Grafička Tereza Bierská
•propagační materiály pro každou uvedenou akci (7 výstav + 3 plánované projekce):
2000,- Kč (10 x 200,- Kč)
Celkové předpokládané náklady na výstavy a doprovodné akce v následujících měsících
- květen, červen, říjen, listopad 2017: 4000,- Kč (4 x 1000,- Kč) (materiály potřebné k
výstavám, cestovní náklady a honoráře pro zmiňované umělce)
Celková částka: 18 359,- Kč
6. Harmonogram realizace projektu
Zodpovědně vypsané milníky, důležité události, nebo jednotlivé fáze realizace projektu umožní komisi
lépe pochopit projekt jako takový.
2.2. 2017 – Projekce autorského dokumentu Tomáše Hlaváčka (student FaVU VUT) s názvem Když
máš práci, máš všechno
8.2. - 1.3. 2017 – Výstava Petra Bulavy (absolvent FaVU VUT) s názvem Otázky pro Esther Hicks
2.3. 2017 – Projekce autorského dokumentu Tomáše Hlaváčka a následná diskuze na téma etnicita
8.3. - 29.3. 2017 – Výstava The House of SM Collection (výstava Anity Somrové a Lukáše Essendera,
FaVU VUT)
30.3. 2017 – Diskuze na téma etnicita pod vedením Tomáše Hlaváčka a jeho hosta
5.4. - 28.4. 2017 – Výstava Kristýny Kužvartové (studentka FDU, Západočeská univerzita v Plzni)
Od 3.4. do 30.11. 2017 jsou naplánovány výstavy s účastí následujících umělců, nicméně přesný
časový harmonogram není přesně stanoven: Marie Vránová (FaVU VUT, Pedagogická fakulta MUNI),
Ivana Pavlíčková (FaVU VUT), Kristýna Hejlová (FaVU VUT), Martin Cáb (FaVU VUT), Jakub Šik ( FDU,
Západočeská univerzita v Plzni).

Projekt 1.14

Projekt 1.22
Příloha č. 1 k dokumentu Pravidla interního fondu studentských projektů
VUT

Přihláška projektu do interního fondu studentských projektů
Obecné informace o projektu

Název projektu
Rozvoj činnosti Ateliéru Pavla Ondračky
Žádaná částka
20 000 Kč
Předpokládaný termín realizace
13. 2. 2017 – 30. 9. 2017
Stručné představení projektu
At. Pavla Ondračky je studentskou alternativou klasických ateliérů na FaVU, jehož cílem je posílení
interdisciplinární spolupráce studentů FaVU se studenty ostatních oborů VUT i jiných univerzit. K
tomuto účelu chceme pokračovat v sérii studentských přednášek a debat – Pavlení, jež budou nově
doplněny o přednášky pozvaných odborníků z oblasti humanitních, technických a přírodovědných
oborů. Pro rok 2017 plánujeme přesun části těchto událostí z prostor FaVU do divadla Druhý Pád a
kampusu VUT.

Hlavní cíle projektu
Hlavním cílem projektu je rozvinutí dlouhodobě zanedbávané spolupráce FaVU a ostatních fakult VUT
i dalších univerzit – a to zejména v rovině spolupráce jednotlivých studentů těchto fakult. K tomuto
účelu plánujeme pro rok 2017 rozšíření programu Ateliéru Pavla Ondračky o sérii přednášek
odborníků i pokračování v doposud probíhající sérii studentských přednášek, lightning talků a
workshopů s názvem Pavlení, v rámci něhož mohou studenti představit své projekty či výzkumnou
činnost ostatním studentům, získat zpětnou vazbu i rozvíjet své prezentační kompetence, v případě
workshopů pak sdílet know-how a rozvíjet svůj pedagogicko-tvůrčí potenciál. V neposlední řadě pak
tyto akce slouží jako prostor pro neformální networking a socializaci. Záměrem přednášek odborníků
je seznámení studentů FaVU a jiných návštěvníků s aktuálními tendencemi v humanitních,
technických a přírodovědných oborů a to v rámci specificky oborově neuniformního publika s řadou
transdisciplinárních přesahů. Dochází tak konfrontaci různých vědních, metodologických a tvůrčích
přístupů publika a přednášejících.

Cílová skupina
Cílovou skupinou projektu jsou studenti rozličných ateliérů FaVU, VUT i jiných univerzit, odborná a
laická veřejnost se zájmem o překročení hranic své odborné či zájmové specializace a případné
navázání interdisciplinární spolupráce s ostatními účastníky.

Očekávaný počet účastníků/návštěvníků/soutěžících
V minulém semestru proběhly tři Pavlení s průměrnou účastí cca dvacet studentů a tři debatní
saunování s celkovou účastí osmnácti studentů. Formáty Pavlení a Saunění se přitom vyvinuly ze
zkušeností s předchozí činností Ateliéru Pavla Ondračky, tedy zejména z několika desítek ateliérových
schůzek, workshopu pro děti v Českých Budějovicích, workshopů Arduina v kavárně Praha a dalších.

Očekávaný počet návštěvníků:
Pavlení: 30-40 osob
Přednáška odborníků: 40-60 osob
Plánujeme přitom nejméně pět Pavlení a pět Přednášek odborníků – dle finanční náročnosti hostů.
Celkem tedy návštěvnost cca 350 osob.

Další informace
Jedná se o třetí rok provozu Ateliéru Pavla Ondračky, který doposud fungoval bez oficiální finanční
podpory, tedy z vlastních zdrojů. Naše nízko-nákladová dobrovolná činnost byla reflektována i v
médiích – např.: http://a2larm.cz/2016/12/anketa-vytvarne-umeni-2016/,
http://a2larm.cz/2017/01/za-neuzitecne-skolstvi/.



Rozpočet projektu

Pavlení:
Cíl vynaložení prostředků

Konkrétní činnost

Propagace

Tisk barevných plakátů formátu

Náklady na jednu akci (Kč)

Náklady na pokrytí všech akcí
během semestru (Kč)
400

2000

200

1000

Benzin - doprava

200

400

Pronájem plátna

500

1000

1000

2000

A3 - 5x 20 ks; Tisk černobílých
letáčků formátu A5 – 5x 100 ks
Dokumentace

Fotografie, pořízení a sestřih
videa

Výjezdní Pavlení v kampusu
VUT (2x za semestr

Agregát, půjčení a palivo
Celkem:

6400

Přednášky odborníků:
Cíl vynaložení prostředků

Konkrétní činnost

Propagace

Tisk barevných plakátů

Náklady na jednu akci (Kč)

Náklady na pokrytí všech akcí
během semestru (Kč)
400

2000

Placená reklama na Facebooku

100

500

Honorář – přednášející z ČR (3x
za semestr)

1000

3000

Cestovné pro přednášející z ČR
(3x za semestr)

500

1500

2500

5000

formátu A3 - 5x 20 ks; Tisk
černobílých letáčků formátu A5
– 5x 100 ks

Finanční kompenzace
přednášejících

Honorář - přednášející ze
zahraničí (2x za semestr)

Cestovné pro přednášející ze

2000

4000

500

1500

200

1000

zahraničí (2x za semestr)
Pronájem prostor

Přednášková místnost Divadlo Druhý Pád (3x za
semestr)

Dokumentace

Fotografie, pořízení a sestřih
videa (5x za semestr)

Celková částka

18500

Očekávané náklady: 24 900 Kč.
Žádaná částka: 20 000 Kč.
Uvedené částky jsou orientační, zejména cestovní kompenzace a honoráře přednášejícím, které se
budou odvíjet od konkrétních požadavků přednášejících. V případě nižších nákladů může být
zorganizován větší počet přednášek odborníků.


Harmonogram realizace projektu

Předběžné plánování – leden 2017: základní koncepce, domluva prostor a spolupráce s divadlem
Druhý Pád.
Dlouhodobé plánování – únor 2017: rozdělení rolí v týmu, náčrt programu, ujasnění koncepce,
způsob komunikace a propagace, předběžné oslovení hostů.
Série studentských přednášek Pavlení (cca 5x) – každé 2 až 3 týdny v době od 13.února do 30.června:
dva až jeden týden před akcí dochází k domluvě hlavního přednášejícího studenta, týden předem pak
k vytvoření události na FB, výlepu plakátů a jiné propagační činnosti.
Série přednášek odborníků (cca 5x) – nepravidelně od března do září 2017: měsíc před akcí jsou
upřesněny podrobnosti s přednášejícím, je zajištěna cesta a případné ubytování, dohodnut název
přednášky a vyhovující lokace, následně dochází k tvorbě grafického řešení propagace, nejméně dva
týdny předem je vytvořena událost na FB, rozeslány pozvánky a vylepovány plakáty.
Finalizace – září 2017: tvorba oficiální dokumentace, závěrečné zprávy, týmová retrospektiva.

