
Fond ČVUT na podporu celoškolských aktivit v roce 2012 – výsledky 1. kola 
 
 
1. Do 1. kola Fondu ČVUT na podporu celoškolských aktivit 2012 (FCA 2012) bylo podáno 41 projektů 

s celkovou požadovanou dotací 6 808,3 tis. Kč. Fond CA disponuje pro rok 2012 částkou 2 007 tis. Kč. 
 

2. Komise pro hodnocení projektů, jmenovaná rektorem ČVUT, jednala dne 25. dubna 2012 ve složení: 
 

Předseda Moos Petr, prof. Ing., CSc. prorektor pro rozvoj 

Členové 

Bíla Jiří, prof. Ing., DrSc. prorektor pro vnější vztahy  

Kunzová Barbora, Ing. AS ČVUT – studenti  

Musílek Ladislav, prof. Ing., CSc. FJFI ČVUT v Praze 

Nožička Jiří, prof. Ing., CSc. AS ČVUT – zaměstnanci 

Váška Jiří, doc. Ing., CSc. vedoucí odboru rozvoje 

 
 
3. Komise konstatovala, že všechny projekty byly podány v souladu s vyhlášením FCA 2011 ze dne 21. 2. 

2012. 
 

4. Komise posuzovala projekty podle 3 základních kritérií: 

 soulad navrhovaného projektu se strategií rozvoje ČVUT a  prioritami DZ ČVUT – integrita ČVUT, 
spolupráce fakult v pedagogické a VaV oblasti, internacionalizace ČVUT, zvýšení atraktivity studia na 
ČVUT a propagace ČVUT; 

 celoškolský význam a dopad navrhovaného projektu; 

  zvýšení efektivity řízení a informačního systému ČVUT. 
 
5. Na základě těchto kritérií přidělil každý přítomný člen Komise projektu body v rozmezí 0 – 3 body (max.), tj. 

projekt mohl získat max. 18 bodů (od všech 6 přítomných členů Komise). 
 
6. Komise doporučila udělit dotaci 23 projektům v celkové výši 2 007,0 tis. Kč a navrhla úpravy požadovaných 

dotací na projekty. Komise doporučila spojit 2 projekty OVV R ČVUT (projekt č. 29/1 a 30/1, řešitel Ing. 
Melecký) do jednoho projektu a 3 projekty ÚTVS (projekt č. 36/1, 37/1 a 38/1, řešitelé Mgr. Korbelář a Dr. D. 
Žáček) do jednoho projektu. Podle názoru komise umožní navržené spojení efektivnější a pružnější čerpání 
dotace. 

 
7. Komise nedoporučila udělit dotaci 18 projektům, jejichž cíle nesplňovaly požadovaná kritéria. 

 
8. Rektor ČVUT následně udělil 18. 5. 2012 dotace z Fondu celoškolských aktivit projektům uvedeným 

v tabulce. 
 

9. Udělenou dotaci převede Odbor ekonomického řízení a controllingu R ČVUT na příslušnou fakultu/účetní 
středisko řešitele projektu. 

 
10. Vzhledem k vyčerpání Fondu CA 2012 již v 1. kole nebude 2. kolo FCA 2012 vyhlášeno. 
 

 
prof. Ing. Petr Moos, CSc., 

prorektor pro rozvoj 
předseda komise 

Vyřizuje: doc. J. Váška 
 l. 4307 
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Řešitel Název projektu Anotace 

Požadovaný 
příspěvek 
z Fondu 
(tis. Kč) 

Doporučení 
komise -  

počet bodů 
 

Doporučený 
příspěvek 
z Fondu 
(tis. Kč) 

Poznámka 

29/
1 

RČVUT Melecký V., 
Ing., Ph.D. 

Financování cestovních 
nákladů na obhajoby 
doktorských a magisterských 
prací v zahraničí 

Odbor vnějších styků vytváří podmínky, které by umožnily 
účast zástupců ČVUT na obhajobách 
doktorských/magisterských prací v rámci společných 
doktorských programů, resp. joint/double/degree na 
partnerských zahraničních univerzitách. Dotace 100 tis. Kč je 
požadována na podporu cestovních nákladů pracovníků 
ČVUT. 

100,0 18 150,0 Komise doporučila spojit s 
projektem č. 30/1 
"Financování pobytu 
zahraničních oponentů a 
členů komisí pro obhajobu 
doktorských a magisterských 
prací" (řešitel Ing. Melecký), 
což umožní efektivnější a 
operativnější čerpání 
přidělené dotace. 

35/
1 

RČVUT Bíla J., 
prof. Ing., DrSc. 

Zvýšení 
konkurenceschopnosti ČVUT 
v získávání prostředků ve 
veřejném i soukromém 
sektoru 

Projekt je zaměřen na zlepšení komunikace a prezentace 
ČVUT s důležitými partnery ve veřejném a soukromém 
sektoru vytvářením a rozvíjením existujících kontaktů ve 
veřejných institucích a soukromých firmách. Bude vytvořen 
tým komunikačně schopných ak. pracovníků pro konzultace 
a návštěvy v příslušných organizacích a institucích. Dotace 
70 tis. Kč se požaduje na mzdové náklady (34 tis. Kč), 
materiálové náklady (7 tis. Kč), služby (14 tis. Kč) a cestovní 
náklady (15 tis. Kč). 

70,0 17 50,0   

20/
1 

AS ČVUT 
(IAESTE) 

Konvalinka P., 
prof. Ing., CSc. 

Podpora studentských praxí 
IAESTE na ČVUT v Praze 

Cílem projektu je umožnit pracovištím ČVUT využít 
výměnného programu IAESTE a získat zahraničního 
praktikanta. Požadovaná dotace 80 tis. Kč je určena na na 
částečné hrazení pobytu zahraničních studentů na 
pracovištích ČVUT (5 tis. Kč/měsíc pobytu 1 praktikanta). 
Příjemcem podpory je IAESTE při ČVUT v Praze, formálně o 
podporu žádá předseda AS ČVUT. 

80,0 17 80,0   
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11/
1 

RČVUT Vondráková 
A.,Mgr. 

Návštěva nositele Nobelovy 
ceny za fyziku na ČVUT 

Cílem je zajistit a připravit návštěvu prof. Glashowa na ČVUT 
ve dnech 9. -11. 5. 2012. Dotace se požaduje na pronájem v 
NBD (50 tis. Kč), webová stránka návštěvy (5 tis. Kč), tiskový 
a drobný materiál (6 tis. Kč), stipendia (6 tis. Kč). 

67,0 17 67,0   

17/
1 

CTN Smolíková I., 
PaeDr. 

Účast na 18. mezinárodním 
knižním veletrhu Svět knihy 
2012 

ČVUT představuje svoji publikační činnost (monografie, 
učebnice, skripta, časopisy) na mez. knižním veletrhu Svět 
knihy od r. 2006.  Dotace (40 tis. Kč) je požadována na 
úhradu nákladů spojených s účastí (výstavní poplatky); 
dalších 70 % nákladů hradí CTN ze svých prostředků. 
Zvýšenou měrou bude propagováno nové Univerzitní 
knihkupectví a e-obchod a katalog akcí ČVUT. 

40,0 16 40,0   

3/1 ÚK Tichá L., 
PhDr. 

Nova 2012 - Knižní novinky v 
technických oborech  

ÚK připravuje 4. prodejní výstavu (studijní literatura, 
učebnice) s cílem zajištění studijních a vědních oborů na 
ČVUT nejnovější literaturou. Jedná se o novou formu 
budování tištěného fondu ÚK a podpory nových oborů na 
ČVUT. Vybrané knihy budou zakoupeny do fondu UK s 
určením pro studenty. Požadovaná dotace 137, 7 tis. Kč je 
určena na nákup knih (98,0 tis. Kč), odměny pracovníkům 
ÚK a odvody (52,7 tis. Kč), propagaci a materiál (5,0 tis. Kč). 

142,7 16 90,0   

9/1 RČVUT Vondráková A., 
Mgr. 

Letní tábor ČVUT pro 
nadané děti ze základních 
škol a víceletých gymnázií 

Cílem projektu je uspořádat Letní tábor ČVUT pro nadané 
děti ze zákl. škol a víceletých gymnázií, vítěze znalostní 
matematicko-programátorské soutěže vypsané ČVUT (24 
dětí). Na organizaci soutěže a tábora se budou podílet 
studenti ČVUT. Dotace 100 tis. Kč se požaduje na ubytování 
pro děti (65 tis. Kč), zdravotnické zajištění tábora (4 tis. Kč), 
propagační a tiskové materiály (15 tis. Kč), stipendia pro 
studenty (13 tis. Kč) a drobné výdaje (3 tis. Kč). 

100,0 16 100,0   

15/
1 

RČVUT Vondráková A., 
Mgr. 

TecniCall, informační 
čtvrtletník ČVUT určený 
podnikům a firmám v ČR 

Cílem projektu je vydat 3 čísla bulletinu TecniCall (12 000 
výtisků), který je vydávaný od r. 2007 pro průmyslové 
podniky a instituce v ČR. Dotace je požadována na tisk (120 
tis. Kč), grafické práce (30 tis. Kč) a poštovné (50 tis. Kč). 

200,0 16 100,0   

mailto:Nov@a%202011%20-%20Knižní%20novinky%20v%20technických%20oborech.3.%20prodejní%20výstava%20zahraničních%20knih%20pro%20studijní%20a%20vědní%20obory%20ČVUT
mailto:Nov@a%202011%20-%20Knižní%20novinky%20v%20technických%20oborech.3.%20prodejní%20výstava%20zahraničních%20knih%20pro%20studijní%20a%20vědní%20obory%20ČVUT
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33/
1 

FA Hlaváček D.,Ing. 
arch., Ph.D. 

Solar Decathlon. Účast týmu 
ČVUT v prestižní 
mezinárodní studentské 
soutěži. 

Účast týmu ČVUT v mezinárodní studentské soutěži Solar 
Decathlon organizované US Dept. of Energy. Studenti ČVUT 
budou soutěžit v návrhu, výstavbě a provozu domu, jehož 
jediným zdrojem je sluneční záření. Projekt pod vedením FA 
rozvíjí mezioborovou spolupráci mezi FD, FEL, FSv  a FS. 
Celkové náklady na projekt v roce 2012 jsou 3 450 tis. Kč. 
Dotace 750 tis. Kč z FCA se požaduje na hrazení části 
neinvestičních nákladů na koordinaci, projekční práce, 
webové stránky, vizualizaci, 3d model a propagaci projektu. 

750,0 14 400,0   

14/
1 

RČVUT Prausová I., 
Ing. 

Motivace talentovaných 
dívek ze středních škol ke 
studiu na ČVUT 

Cílem je zvýšení zájmu o studium na ČVUT u studentek 
středních škol formou soutěže projektů, zaměřených na vědu 
a techniku. Na webu www.holkypozor.cz budou uveřejněny 
podmínky soutěže. Dotace se požaduje na přípravu, 
vyhodnocení a závěrečný ceremoniál soutěže; pronájem (5 
tis. Kč), občerstvení (15 tis. Kč), stipendia (10 tis. Kč), 
odměny (15 tis. Kč), propagace, grafické a tiskové práce (10 
tis. Kč), propagační předměty (20 tis. Kč). 

75,0 14 50,0   

27/
1 

FS/FEL Tichánek R., 
Ing., Ph.D. 
Hlinovský V., 
Ing., CSc. 

Formula Student/SAE ˇ- 
Combustion/Electric - 
podpora pro účast na 
závodech v roce 2012 

Projekt studentských formulí CTU CarTech zapojuje studenty 
do vývojových a aplikačních činností s návrhem a stavbou 
soutěžních vozů. Do projektu je zapojeno 40 studentů. V 
roce 2012 proběhne přestavba úspěšného vozu FS. 03 a 
vývoj elektroformule FS.01e. CTU CarTech team úspěšně 
reprezentuje ČVUT na zahraničních soutěžích. Dotace 426 
tis. Kč se požaduje na úhradu cestovních a pobytových 
výdajů týmů na soutěžích Formula Student/SAE v roce 2012 
(5 soutěží). 

426,0 14 250,0   

31/
1 

FEL Žáček M., 
Ing. Ph.D. 

Fyzikální čtvrtky Projekt cyklu přednášek pro akademickou obec a veřejnost 
na aktuální témata špičkové vědy a průmyslu. Dotace 98 tis. 
Kč se požaduje na úhradu honorářů přednášejícím (48 tis. 
Kč), jejich cestovné (12 tis. Kč), odměna organizátorovi 
přednášek (7 tis. Kč), odměny za zpracování audiovizuálních 
záznamů (23 tis. Kč), propagaci a materiál (8 tis. Kč). 

98,0 14 60,0   
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41/
1 

FA Šestáková 
I.,doc. Ing. arch. 

Překonejme bariéry, budoucí 
projektanti myslete na nás - 
10. ročník 

10. ročník akce zaměřené na seznámení studentů a 
pedagogů s problematikou života handicapovaných osob a 
posílení jejich integrace do společnosti; workshop na téma 
"Sociální začlenění osob s mentálním postižením" a 
prezentace prací studentů FA - mapování přístupnosti 
studentů "Praha bez bariér".  Dotace je požadována na 
pronájem materiálu pro simulaci prostor pro vozíčkáře (6,0 
tis. Kč), fotodokumentaci, výstavu a tiskové materiály (4,0 tis. 
Kč) a zajištění workshopu (2,0 tis. Kč). 

12,0 13 12,0   

12/
1 

RČVUT Zápotocká L., 
PaedDr. 

Junior Tech University Cílem projektu je podchytit nadané studenty se zájmem o 
technické obory a umožnit jim stáž na ČVUT, kde pod 
vedením tutorů budou zpracovávat určitá témata a výsledky 
prezentovat na setkání studentů, tutorů a pracovníků ČVUT. 
1. ročník se uskutečnil s podporou FCA 2011. Dotace 95 tis. 
Kč se požaduje na propagaci akce (2 tis. Kč), odměny 
tutorům/stipendia (75 tis. Kč), pronájmy (7 tis. Kč), grafické 
práce (5 tis. Kč), cestovní náhrady pro mimopražské 
účastníky (6 tis. Kč). 

95,0 13 70,0   

36/
1 

ÚTVS Korbelář P., 
Mgr. 

Semestrální studentská 
soutěž - ZLAŤÁK 5 

Projekt na podporu sportovních turnajů a soutěží 
koedukovaných párů (závody motokár, závody na sáňkařské 
dráze, lukostřelecký turnaj, bowlingový turnaj). Dotace56 tis. 
Kč se požaduje na pronájmy sportovišť a materiálu (46 tis. 
Kč) a na ceny (10 tis. Kč). 

56,0 12 70,0 Komise doporučila spojit s 
projekty č. 37/1 "Excel Cup 
2012 (TU Košice, listopad 
2012)", řešitel Dr. Žáček a č. 
38/1 " Mezinárodní 
univerzitní florbalový turnaj v 
Bratislavě PRIF UK Open 
2012", řešitel Dr. Žáček, což 
umožní efektivnější čerpání 
dotace v rámci ÚTVS. 

10/
1 

RČVUT Zápotocká L., 
PaedDr. 

Věda a technika všemi 
smysly 

Cílem je popularizace vědy a techniky mezi širokou 
veřejností v rámci Pražské muzejní noci 2012 v NTK, kde 
bude vytvořen vědecký TechnoKoutek ČVUT. Dotace se 
požaduje na propagaci akce (12 tis. Kč), pronájem prostor v 
NTK (5 tis. Kč), pojištění a přeprava exponátů (6 tis. Kč), 
odměny/stipendia (37 tis. Kč). 

60,0 12 40,0   

8/1 RČVUT Vondráková A., 
Mgr. 

Nábor českých studentů do 
buddy programu 

Cílem projektu je získat české studenty ČVUT pro účast v 
tzv. "buddy programu", který organizuje ISC. Na organizaci 
náborové kampaně se budou podílet studenti. Nábor bude 
probíhat metodou "word of mouth". Dotace se požaduje na 
vytvoření promo videa (4 tis. Kč), grafický software (15 tis. 
Kč), tiskové a propagační materiály (22 tis. Kč) a stipendia 
(11 tis. Kč). 

50,0 11 30,0   
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2/1 FEL Hlinovský 
M.,Ing., PhD. 

Robosoutěž 2012 pro 
studenty ČVUT FEL v Praze 
a pro týmy ze středních Čech 

Robosoutěž 2012 je finálová soutěž pro studentské týmy v 
rámci motivačního předmětu A3B99RO Roboti a pro tři 
nejlepší středoškolské týmy. Bude uspořádána v rámci DOD 
FEL. Dotace se požaduje na ceny (27 tis. Kč), propagační 
materiál (18 tis. Kč), občerstvení během soutěže (5 tis. Kč) a 
údržbu webu soutěže (6 tis. Kč). 

56,0 10 40,0   

40/
1 

VIC Holý R., 
Ing. 

Integrace bezhotovostních 
plateb na ČVUT 

Projekt vychází se stávající infrastruktury hlavních částí 
transakčního zúčtovacího systému a umožňuje propojení se 
systémem ISIS (SÚZ). Přínosem bude usnadnění 
vzdělávacích, administrativních a dalších aktivit pro studenty, 
zjednodušení a zvýšení bezpečnosti prováděných operací. 
Dotace 365 tis. Kč se požaduje na úpravu ISIS (služby - 70 
tis. Kč), úpravu TZS a FIS (služby - 150 tis. Kč), úpravy pro 
zavedení PIN (služby - 80 tis. Kč) a integrace v rámci IS 
(mzdy - 65 tis. Kč). 

365,0 10 150,0   

1/1 FEL Hlinovský V., 
Ing., CSc. 

Freescale CUP 2012 - 
evropské finále studentské 
soutěže 

FEL (kat. elektrických pohonů a trakce) pořádá studentskou 
soutěž pro inteligentní autíčka Freescale CUP 2012 a 
celoevropské finále této soutěže (duben 2012, 150 studentů 
z 15 evropských univerzit). Dotace se požaduje na tisk 
propagačních materiálů (10 tis. Kč), pronájem techniky (10 
tis. Kč), podpora společenského večera pro zahr. účastníky 
(15 tis. Kč) a návštěva Freescale Cup demo v Norimberku 
(15 tis. Kč) 

50,0 9 27,0   

6/1 FSv Nádherná D., 
Ing. 

Den štoly Josef 2012 Projekt vytváří tradici zprostředkovat zájemcům o technické 
obory neotřelou formou informace o studiu technických 
oborů a ukázat praktické činností, se kterými se setkají při 
výuce na ČVUT. Prostředí štoly Josef nabídne zájemcům 
možnost si vyzkoušet některé technologie. Dotace 42 tis. Kč 
bude použita na služby (16 tis. Kč), cestovné organizátora, 
pojištění a odměny pro organizátory (8 tis. Kč), spotřební 
materiál a propagační předměty (18 tis. Kč).  

42,0 9 27,0   

39/
1 

VIC Ryszawy J.,Bc. Fotobanka ČVUT v Praze Cílem projektu je vytvoření společné fotobanky ČVUT v 
systému korespondujícím s novým webem ČVUT. 
Fotobanka bude od počátku naplněna 30 000 fotografiemi z 
FTP fotobanky VIC. Dotace 75 tis. Kč se požaduje na vývoj 
software (osobní náklady); hardware pro fotobanku zajistí 
VIC. 

75,0 9 44,0   
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23/
1 

RČVUT Dubnová D., 
Ing. 

Tvorba webové aplikace pro 
podávání, evidenci a 
archivaci nabídek kurzů 
celoživotního vzdělávání na 
ČVUT 

Cílem projektu je zpracování webové aplikace pro podávání, 
evidenci a archivaci všech nabídek všech typů kurzů na CŽV 
na ČVUT. Jako vzor bude sloužit obdobná aplikace pro U3V. 
Výstupem projektu bude funkční aplikace a pokyn k jejímu 
využívání. Dotace 113,4 tis Kč se požaduje na mzdové 
náklady (programátor), odměny pracovníkům OSSZ za 
vedení projektu a konzultace a odvody (240 hod, 350 
Kč/hod). 

113,4 8 60,0   
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24/
1 

RČVUT Dubnová D., 
Ing. 

Tvorba webové aplikace pro 
podávání, evidenci a 
archivaci žádostí o akreditaci 
studijních programů na 
ČVUT 

Cílem projektu je vytvoření aplikace, která by žadatele 
provedla tvorbou celé žádosti podle účelu a stupně SP, 
umožnila kontrolu údajů a evidenci a archivaci žádostí. 
Výstupem bude vlastní aplikace a metodický pokyn Odboru 
pro studium. Dotace 203,5 tis. Kč se požaduje na mzdy pro 
programátora, odměny proděkanům a pracovníkům Odboru 
VaV a Odboru pro studium za vedení a konzultace, včetně 
odvodů (430 hod, 350 Kč/hod). 

203,5 8 0,0   

7/1 FD Hospodka J., 
Ing., Ph.D. 

Praktický kurz seznámení s 
problémy pilotáže probíhající 
na školním letovém 
simulátoru 2 

Projekt je určen pro studenty a zaměstnance všech součástí 
ČVUT, kteří pracují na projektech souvisejících s leteckou 
dopravou; účast bude umožněna i studentům SŠ za účelem 
popularizace studia na ČVUT. Počet účastníků kurzu je 65. 
Dotace 117,5 tis. Kč je určena na pokrytí nákladů na kurz 
(215 hod a 500 Kč/hod = 107,5 tis. Kč) a informační kampaň 
(10 tis. Kč). 

117,5 8 0,0   

18/
1 

FS Janko L.,doc. 
Ing., CSc. 

Příprava akreditace nového 
celoškolského studijního 
programu navazujícího 
magisterského studia 
"Letectví a kosmonautika" na 
ČVUT v Praze 

Cílem projektu je zpracování podkladů pro akreditaci nového 
celoškolského studijního programu navazujícího 
magisterského studia "Letectví a kosmonautika", 
připraveného FS, FEL a FD a předložení tohoto programu k 
akreditaci. Dotace se požaduje na pokrytí nákladů na zřízení 
a provoz koordinačního pracoviště pro přípravu podkladů k 
akreditaci: sestava PC (45 tis. Kč), spotřební materiál (5 tis. 
Kč), osobní náklady (15 tis. Kč). 

68,0 8 0,0   
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4/1 FD Vlčková V., 
Ing., CSc. 

Harmonizace výuky 
geoinformačního inženýrství 
na fakultách ČVUT - 3 

Cílem projektu je zajištění provázanosti výuky 
geoinformačního inženýrství na fakultách ČVUT (především 
FSv, FA, FD), podpora zabezpečení provozu sítě licence 
ESRI pro ČVUT, rozšiřování studijních pomůcek, instalace 
technologie ArcGIS serveru a zpřístupnění datového obsahu. 
Dotace se požaduje na mzdy pracovníků zúčastněných na 
projektu (350 tis. Kč), zařízení a vybavení včetně licence 
ESRI (250 tis. Kč), spotřební materiál (100 tis. Kč). 

700,0 8 0,0   

16/
1 

FD Feit J., 
Mgr., Ing. 

Semestr s anglicky 
mluveným filmem aneb 
Sedmdesátá léta v britském 
filmu 

Projekt navazuje na předchozí ročníky cyklu, jehož cílem je 
zkvalitnění jazykové vybavenosti studentů ČVUT a rozšířit 
jejich kulturní obzor o znalost kvalitních děl kinematografie a 
reálie anglicky mluvících zemí. Dotace se požaduje na 
osobní náklady (46,7 tis. Kč - koordinátor ČVUT, dramaturg 
FF UK, přednášející lektoři, rodilý mluvčí) a materiálové 
výdaje (0,7 tis. Kč - půjčovné propagace). 

46,7 7 0,0   

13/
1 

RČVUT Kučera L., 
Ing. 

Pilotní zážitková 
sebepoznávací akce pro 
studenty ČVUT 

Příprava a realizace víkendové sebepoznávací akce pro 
studenty absolventy ČVUT do 3 let po ukončení. Cílem je 
vypěstovat vědomí vlastní hodnoty, aktivního přístupu k 
hledání a vytváření pracovních příležitostí a zodpovědnosti 
za vlastní život a kariéru. Příprava k zařazení akce do 
portfolia Kariérního centra ČVUT. Dotace se požaduje na 
ubytování (30 tis. Kč), přípravu metodiky a materiál (15 tis. 
Kč), doprava (15 tis. Kč) a odměny za přípravu a realizaci 
akce (15 tis. Kč). 

75,0 5 0,0   

32/
1 

FEL Laifr J.,Ing. CzechTechSat - Platforma 
univerzitního pikosatelitu 

Projekt řeší vytvoření vývojového a inženýrského modelu 
satelitu formátu CubeSat, které budou využity pro studium a 
výuku předmětů technických oborů s leteckým, strojním a 
elektrotechnickým zaměřením. Dotace 190 tis. Kč je 
požadována na materiál na výrobu mechanických dílů (25 
tis. Kč), elektrotechnický materiál (72 tis. Kč), jízdní a 
pobytové výdaje na prezentaci projektu (65 tis. Kč), vložné 
na konference, náklady na webovou a tištěnou prezentaci 
(28 tis. Kč). 

190,0 5 0,0   
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34/
1 

R ČVUT Macháňová L., 
Ing. 

Systém podpory vědcům při 
vyhledávání grantových 
příležitostí a v řešení 
administrativních úkonů 
souvisejících s projekty v 
oblasti VaV, včetně 
příslušných úprav a aplikaci 
EZOP 

Cílem projektu je poskytnout VaV pracovníkům ČVUT a 
pracovníkům odboru VaV pomocný nástroj pro orientaci v 
tuzemských a zahraničních grantových příležitostech, včetně 
formálních a administrativních náležitostí při podávání 
projektu a ochrany duševního vlastnictví. Výstupem projektu 
bude příručka a webový průvodce a 4 semináře. Dotace 295 
tis. Kč se požaduje na grafickou přípravu a tisk příručky (42 
tis. Kč), organizace seminářů (26 tis. Kč) a osobní náklady 
pro analýzy a konzultace problematiky (142 tis. Kč) a úpravy 
aplikace EZOP (85 tis. Kč). 

295,0 4 0,0   

5/1 FD Přibyl P., 
prof. Ing., CSC. 

Znalostní systém orientovaný 
na fakulty ČVUT 

Návrh projektu předpokládá vydání monografie, do které 
bude převedena databáze 175 extraktů ITS (Intelligent 
Transport Systems) standardů z dopravní telematiky. 
Monografie bude využité při výuce na FEL, FA, FSv, FIT, FS 
a FD. Dotace se požaduje na redakční přípravu textu (42 tis. 
Kč), grafickou úpravu (12 tis. Kč) a vlastní tisk v CTN (190 
tis. Kč). 

244,0 4 0,0   

26/
1 

FD Němec V., 
Ing., Ph.D. 

Podpora leteckých sportů na 
ČVUT 

Cílem projektu je zřízení základny sportovního létání na 
letišti v HK. Po zajištění kvalifikovaného personálu bude 
možné nabízet členům ak. obce ČVUT letecké výcviky a 
sportovní činnost. Bude vytvořena flotila 7 letadel v barvách 
ČVUT. Pořádání odborných přednášek na FD pro všechny 
členy ak. obce a veřejnost. Dotace 550 tis. Kč se požaduje 
na vyškolení personálu (80 tis. Kč), soutěž o grafický návrh 
letadel ČVUT (20 tis. Kč), realizace vítězného návrhu (140 
tis. Kč), přednášky a propagace projektu (40 tis. Kč), 
základní výcvik členů AO (110 tis. Kč), tréning a soutěže v 
letecké navigaci (160 tis. Kč). 

550,0 3 0,0   

25/
1 

FEL Černohous 
J.,Ing. 

E - lympiáda 2012 Cílem projektu je posílit neformální kontakty a vazby 
pracovníků a studentů ekonomických kateder fakult ČVUT a 
výměna zkušeností. Dotace 46,5 tis. Kč se požaduje na 
organizaci sportovních aktivit (pronájem sportovišť a 
startovné - 18,5 tis. Kč, občerstvení - 6 tis. Kč, upomínkové 
předměty, ceny - 5,5 tis. Kč) a osobní náklady (20 tis. Kč). 

46,5 1 0,0   

19/
1 

FS Čenský T., 
Ing., Ph.D. 

Podpora společné výuky 
laboratorních cvičení fakulty 
strojní a elektrotechnické v 
předmětech zabývajících se 
aerodynamikou, avionikou a 
mechanikou letu 

Cílem projektu je inovace a vytvoření nových úloh pro 
laboratorní cvičení v předmětech zabývajících se 
aerodynamikou, avionikou a mechanikou letu a rozšíření 
existující spolupráce FS a FEL v této oblasti. Dotace se 
požaduje na technické vybavení pro 4 nové laboratorní úlohy 
(70 tis. Kč) a osobní náklady (17 tis. Kč). 

87,0 0 0,0   
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28/
1 

FEL Hofman P., 
Ing. 
Balounová M. 

48. ročník mezinárodního 
festivalu TECHFILM 2012 

Cílem projektu je podpořit 48. ročník festivalu Techfilm 2012, 
který bude zaměřen na obory v oblasti biomedicínského 
inženýrství a 6. ročník konference EMTECH 2012, která je 
určena studentům a pedagogům SŠ a VŠ a jejímž mottem je 
"Studium technických oborů - dobrá volba".  Celkový 
rozpočet obou akcí je 872 tis. Kč., dotace 450 tis. Kč z FCA 
se požaduje na osobní náklady (50 tis. Kč), propagaci (50 tis. 
Kč), technické zabezpečení (80 tis. Kč) a služby a materiál 
(270 tis. Kč). 

450,0 0 0,0 Děkan Ripka ODVOLAL 
svůj písemný příslib 
finanční podpory akce  
EMTECH - TECHFILM 

22/
1 

FS Janovec J., 
doc. Ing., CSc. 

Příspěvek ČVUT k dostavbě 
jaderných elektráren v ČR 
Část 1: Materiálová 
problematika 

Projekt je zaměřen na aktualizaci a prohloubení teoretické 
výuky v předmětech ÚMI FS; účelem je vytvořit na ČVUT 
podmínky pro činnost nezávislého auditorského pracoviště 
pro posuzování jaderné bezpečnosti. Dotace se požaduje na 
odměny pro řešitele a odvody (107,2 tis. Kč), stipendia (15 
tis. Kč), náklady na zahraniční a domácí odborníky (90 tis. 
Kč), služby (73 tis. Kč), nákup literatury (13 tis. Kč), PC + 
dataprojektor (38 tis. Kč), vzorky materiálů (10 tis. Kč), 
souprava pro výrobu a úpravu vzorků (78 tis. Kč), vložné na 
konferenci (15 tis. Kč), cestovné (11 tis. Kč) drobný materiál 
(12 tis. Kč). 

462,2 0 0,0   

30/
1 

RČVUT Melecký V.,Ing., 
Ph.D. 

Financování pobytu 
zahraničních oponentů a 
členů komisí pro obhajobu 
doktorských a magisterských 
prací 

Odbor vnějších styků vytváří podmínky, které by umožnily 
účast zástupců partnerských univerzit na obhajobách 
doktorských/magisterských prací na ČVUT v rámci 
společných doktorských programů, resp. joint/double/degree. 
Dotace 50 tis. Kč je požadována na podporu cestovních 
nákladů zahraničních pracovníků. 

50,0 0 0,0 Komise doporučila spojit s 
projektem č. 29/1 
"Financování cestovních 
nákladů na obhajoby 
doktorských a 
magisterských prací v 
zahraničí" (řešitel Ing. 
Melecký), což umožní 
efektivnější a operativnější 
čerpání přidělené dotace. 

37/
1 

ÚTVS Žáček D., 
PhDr. 

Excel Cup 2012 (TU Košice, 
listopad 2012) 

V rámci tradiční účasti družstev studentů ČVUT na 8. 
florbalovém turnaji Excel Cup 2012 v Košicích se požaduje 
dotace ve výši 33,0 tis. Kč jako příspěvek na dopravu 30 
studentů (ubytování hradí studenti sami). 

33,0 0 0,0 Komise doporučila spojit s 
projektem č. 36/1 
"Semestrální studentská 
soutěž - ZLAŤÁK 5", řešitel 
Mgr. Korbelář, což umožní 
efektivnější čerpání dotace 
v rámci ÚTVS. 
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38/
1 

ÚTVS Žáček D., 
PhDr. 

Sportovní zájezd - 
Mezinárodní univerzitní 
florbalový turnaj v Bratislavě 
PRIF UK Open 2012  

V rámci pravidelné účasti družstva ČVUT na florbalovém 
turnaji v Bratislavě se požaduje dotace ve výši 6,8 tis. Kč 
jako příspěvek na dopravu 10 studentů do Blavy (ubytování 
hradí studenti sami). 

6,8 0 0,0 Komise doporučila spojit s 
projektem č. 36/1 
"Semestrální studentská 
soutěž - ZLAŤÁK 5", řešitel 
Mgr. Korbelář, což umožní 
efektivnější čerpání dotace 
v rámci ÚTVS. 

21/
1 

AS ČVUT Konvalinka P., 
prof. Ing., CSc. 

Podpora činnosti UMŠ 
Lvíčata ČVUT v Praze 

UMŠ byly zřízena s podporou AS ČVUT v roce 2010 a 
využívají ji všechny součásti ČVUT. Dotace se požaduje na 
pokrytí části provozních nákladů UMŠ v Masarykově koleji. 

60,0 0 0,0 Dotaci z FCA nelze 
poskytnout jinému 
právnímu subjektu. 

Celkem       6 808,3   2 007,0   

 
 
Pozn.: Projekty se stejným bodovým hodnocením jsou seřazeny abecedně podle příjmení navrhovatele projektu 
 


