
Zápis z 1. jednání komise Interního fondu studentské podpory 2021 
 
Datum: 30. 6. 2021  

Místo: Hotel zámek Valeč, Valeč, Zasedací místnost  

Přítomni: prezenčně - D. Janík, D. Hodulíková, V. Konupčík, K. Rovenská, online - A. Kruljacová, 

J. Zahrádka, P. Kosová 

Omluveni: V. Špundová, D. Skřek 

 

K uzávěrce prvního kola podávání návrhů na ocenění Interního fondu studentské podpory (dále jen 

IFSP) dne 21. 6. 2021 bylo doručeno celkem 18 návrhů za 258 000 Kč. Dne 25. 6. 2021 byly doručené 

návrhy rozeslány členům komise ISFP k prostudování a 30. 6. 2021 se komise sešla k jejich finálnímu 

vyhodnocení.  

Komise na společném zasedání posoudila všechny obdržené návrhy a následně všichni členové, 

včetně nepřítomných, poslali své hodnocení předsedovi komise. Některé návrhy nesplňovaly drobné 

formální náležitosti, jeden z návrhů nebyl v souladu s platnými pravidly IFSP a byl vyřazen. O návrzích 

bylo následně samostatnými usneseními hlasováno a podpořeny byly pouze návrhy, které získaly 

minimálně 50 % možných celkových bodů, tj. 5, ostatní návrhy nebyly podpořeny. Komise se rovněž 

usnesla, že u návrhů, které vykazovaly pouze drobné formální nedostatky (nesoulad docx a pdf verze, 

chybějící docx verze) bude krácena částka na 80 % požadované a nebudou zcela vyřazeny. Komise 

apeluje na navrhovatele, aby si i na tyto drobné nedostatky dávali pozor, v  dalších kolech toto může 

být důvod pro úplné vyřazení návrhu. Seznam podpořených návrhů byl 2. 7. 2021 zveřejněn na webu 

SKASu.  

Z důvodu zajištění nestrannosti se členové hodnoticí komise IFSP zdrželi hlasování u návrhů, kde by 

mohlo dojít ke střetu zájmů. Podpořené návrhy v celkové finanční výši 170 400 Kč, seřazené dle 

bodového hodnocení, jsou zapsány do následující tabulky: 

pořadové 
číslo 

název činnosti hodnocení 

1.05 EBEC Brno 2021 (European BEST Engineering Competition) 8,61 

1.12 Univerzitní pohár darování krve 8,33 

1.11 Vzdělávací a zábavní činnost v rámci organizace ESA pro studenty VUT 8,14 

1.14 Aktivity pre podporu dištančnej výučby a informovanosti študentov FP 7,92 

1.15 Podpora socializace a informovanosti studentů 7,50 

1.13 Podpora komunikace a informovanosti studentů 6,88 

1.16 Vydání druhého čísla časopisu Bublina 6,88 

1.03 Studentský blog FASŤÁK 6,58 

1.01 
Vyhodnocení studentského názoru na možnosti organizace zkoušek 
v LS ak. r. 2020/2021 

6,18 

1.06 Aktivní činnost v prospěch studentů studujících na FAST 6,06 

1.07 SPS Kvíz 5,58 

1.02 
Přátelské pocovidové a pozkouškové setkání studentů FIT v klubu U 
Kachničky 

5,49 

1.10 Turnaj v CS:GO 5,19 

 

Všem oceněným děkujeme za projevený zájem a činnost, kterou konají ve prospěch VUT v Brně. 


