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Fond ČVUT na podporu celoškolských aktivit (FCA)
Rok 2013 - 1. kolo
Prostředky Fondu 2013:
Navýšení FCA na poradě
Vedení 8.4.2013:
Celkem FCA 2013:

2 107 tis. Kč
10 tis. Kč
2 117 tis. Kč

Projednáno a schváleno na poradě Vedení dne 8.4.2013

Požadovaný
příspěvek
z Fondu
(tis.Kč)

Udělený
příspěvek
z Fondu
(tis.Kč)

Tým ČVUT postoupil v mezinárodní studentské soutěži Solar Decathlon organizované US Dept. of
Energy do finále. Během roku 2013 bude dopracován projekt a realizována výstavba domu a jeho
předvádění v kampusu ČVUT. Následně bude dům převezen na finále soutěže do USA. Projekt
rozvíjí mezioborovou spolupráci v rámci FA, FD, FEL, FSv a FS. Celkové náklady na projekt v roce
2013 jsou 10 550 tis. Kč. Dotace 750 tis. Kč z FCA se požaduje na úhradu cestovních a
pobytových výloh 6 studentů v USA (450 tis. Kč), uniformy a pracovní oděvy (100 tis. Kč),
propagaci (100 tis. Kč) a výstavu v NTK a Americkém centru (100 tis. Kč).

750,0

400,0

Setkání České konference rektorů na půdě
ČVUT v Praze

Cílem projektu je podpora organizace 119. České konference rektorů a shromáždění k 20. výročí
založení této instituce za účasti emeritních a zahraničních rektorů, ministra školství a dalších
osobností. Dotace se požaduje na pronájem sálu v Nové budově ČVUT (60 tis. Kč), catering (10
tis. Kč) a odměny pro studenty, kteří pomáhali s organizací (10 tis Kč).

80,0

80,0

Vondráková A.,
Mgr.

Koncert Orchestru ČVUT v Cambridge

Dotace se požaduje na pokrytí nákladů spojených s uskutečněním koncertu Orchestru ČVUT v
Cambridge, který bude významnou propagací ČVUT v zahraničí. Jde o náklady na autobus (140
tis. Kč), ubytování (120 tis. Kč) a občerstvení pro účastníky koncertu (30 tis. Kč).

290,0

290,0

ÚTVS

Žáček D.,
PhDr.

Excel Cup 2013 (TU Košice, listopad 2013)

V rámci tradiční účasti družstev studentů ČVUT na 9. florbalovém turnaji Excel Cup 2013 v
Košicích se požaduje dotace ve výši 33,0 tis. Kč jako příspěvek na dopravu 30 studentů (ubytování
hradí studenti sami).

33,0

33,0

10/1

ÚTVS

Žáček D.,
PhDr.

Sportovní zájezd - Mezinárodní univerzitní
florbalový turnaj v Bratislavě PRIF UK Open
2013

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

6,8

6.

21/1

FJFI

Křelina M.,
Ing.
Hájková O.,
Ing.

International MasterClasses - Hands on
CERN

Projekt je cílen na SŠ studenty - zájemce o technické obory i studenty ČVUT, kteří se v jeho rámci
seznámí s částicovou fyzikou, účastní se videokonference s vědci v CERN a pro nejúspěšnější
studenty bude připravena exkurze do CERN. Dotace se požaduje na překlad a přípravu materiálů
(37,0 tis Kč), materiálové výdaje pro soutěž (6,3 tis. Kč) a zařízení pro konferenci (9,2 tis. Kč).

52,5

42,5

7.

4/1

CTN

Smolíková I.,
PaeDr.

Účast na 19. mezinárodním knižním veletrhu
Svět knihy 2013

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. V
expozici ČVUT bude kladen důraz na propagaci reprezentativního Univerzitního knihkupectví a eobchodu.

40,0

40,0

8.

24/1

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

80,0

Poř. č.

Číslo
projektu

Fakulta
/součást

1.

38/1

FA

Hlaváček D.,
Ing. arch., PhD.

Solar Decathlon

2.

22/1

R ČVUT

Vondráková A.,
Mgr.

3.

23/1

R ČVUT

4.

9/1

5.

Řešitel

Název projektu

Anotace

Podpořené projekty
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9.

26/1

RČVUT

Vondráková A.,
Mgr.

TecniCall, informační čtvtletník 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

100,0

10.

48/1

FEL

Žáček M.,
Ing., PhD.

Fyzikální čtvrtky

Projekt cyklu přednášek pro akademickou obec a veřejnost na aktuální témata špičkové vědy a
průmyslu. Dotace se požaduje na úhradu autorských honorářů přednášejícím (40 tis. Kč), jejich
cestovné (10 tis. Kč), odměna organizátorům přednášek (12 tis. Kč), odměny za zpracování
audiovizuálních záznamů (18 tis. Kč), propagaci a materiál (9 tis. Kč).

89,0

40,0

11.

1/1

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 podporu činnosti IAESTE při
ČVUT a podporu nákladů na přijetí zahraničních studentů na pracovištích ČVUT (10 tis. Kč/měsíc
pobytu 1 praktikanta). Příjemcem podpory je IAESTE při ČVUT v Praze, formálně o podporu žádá
předseda AS ČVUT.

80,0

80,0

12.

31/1

RČVUT

Melecký V.,
Ing., PhD.

Financování nákladů spojených s obhajobami Cílem je podpořit účast zahraničních oponentů na obhajobách doktorských a diplomových prací na
doktorských a magisterských prací v
ČVUT a výjezdy ak. pracovníků ČVUT na obhajoby našich studentů na zahraničních univerzitách.
tuzemsku a v zahraničí
Požadovaná dotace pro pracovníky ČVUT kryje cestovní náklady do max. výše 10 tis. Kč, pro
zahraniční pracovníky se počítá s příspěvkem 4 tis. Kč na ubytování a odměna 1 tis. Kč.

150,0

100,0

13.

20/1

FD

Šmolíková J.,
PhDr., Mgr.,
PhD.

Dopravně psychologická diagnostika a
Projekt je určen studentům ČVUT a zahrnuje přístrojovou diagnostiku, osobní testy a navazující
poradenství, program rozvoje řidičské
poradenství v oblasti zhodnocení dopravní způsobilosti a ke zvýšení předpokladů pro optimální
kompetence pro mladé řidiče - studenty ČVUT jednání v dopravě a bezpečné řízení vozidel. Dotace se požaduje na materiálové náklady (40 tis.
Kč - software, dotazníky) a osobní náklady (40 tis. Kč).

80,0

40,0

14.

30/1

RČVUT

Zápotocká L.,
PaeDr.

Junior Tech University

Cílem projektu je podchytit nadané SŠ 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 (8 tis. Kč), odměny tutorům/stipendia (70 tis. Kč), pronájmy (5
tis. Kč), grafické práce (7 tis. Kč), cestovní náhrady pro mimopražské účastníky (5 tis. Kč).

95,0

70,0

15.

11/1

ÚTVS

Žáček D.,
PhDr.

Fakultní florbalová liga

Ve Fakultní florbalové lize startují reprezentační družstva všech fakult ČVUT, ca 142 studentů; v
letošním ročníku se účastní i 19 zahr. studentů ve spolupráci s ISC. Studenti se rovněž podílejí na
organizaci soutěže. Dotace 40 tis. Kč. se požaduje na florbalové vybavení (20 tis. Kč), ceny do
soutěže (15 tis. Kč) a administrativní výlohy (5,0 tis. Kč).

40,0

30,0

16.

40/1

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 50 tis. Kč se požaduje na mzdové
náklady (35 tis. Kč), materiálové náklady (5 tis. Kč), služby (3 tis. Kč) a cestovní náklady ( 7tis. Kč).

50,0

25,0

17.

6/1

FEL

Hlinovský M.,
Ing., PhD.

Robosoutěž 2013 pro týmy ze středních škol

Robosoutěž 2013 je finálová soutěž pro studentské týmy v rámci motivačního předmětu A3B99RO
Roboti a pro čtyři nejlepší středoškolské týmy. Soutěž je rovněž propagací studia na FEL. Dotace
se požaduje na ceny pro vítěze ze středních škol (28 tis. Kč), propagační materiál (18 tis. Kč),
občerstvení během soutěže (6 tis. Kč) a údržbu webu soutěže (6 tis. Kč).

68,0

58,0

18.

44/1

FS

Machyl J.,
Ing., PhD.

Provoz půjčovny mobilní měřicí a laboratorní
techniky proé doktorandy

V rámci IRP 2012 byla zřízena půjčovna měřicí techniky pro doktorandy.V současné době je
vybavena měřicí technikou v hodnotě 2 mil Kč. Cílem projektu je zajistit provoz půjčovny v roce
2013. Dotace se požaduje na krytí mzdových nákladů (120 tis. Kč včetně odvodů), propagaci
půjčovny (60 tis. Kč), údržbu (10 tis. Kč) a pojištění přístrojů (40 tis. Kč).

230,0

150,0

19.

37/1

FS

Netřebská H.,
Ing., PhD.

Podpora propagaceČVUT v Praze mezi
širokou veřejností v rámci mezinárodního
veletrhu Model Hobby 2013

FS tradičně propaguje ČVUT a poskytuje informace o studiu a spolupráci v oblasti výzkumu a
vývoje na ČVUT na mez. veletrhu Model Hobby. Dotace se požaduje na stavbu stánku a provozní
náklady (36,5 tis. Kč) a propagační materiál (10,8 tis. Kč).

47,3

47,3
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20.

15/1

FS/FEL

Tichánek R.,
Ing., PhD.
Hlinovský V.,
Ing., CSc.

Studentská formule ČVUT - podpora pro účast Projekt studentských formulí CTU CarTech zapojuje studenty do vývojových a aplikačních činností
na závodech v roce 2013
při návrhu a stavbě soutěžních vozů. Do projektu je zapojeno více než 40 studentů. V roce 2013
proběhne stavba pátého prototypu vozu FS.05 a druhého vozu elektroformule FS.02e. CTU
CarTech team úspěšně reprezentuje ČVUT na zahraničních soutěžích. Dotace 623 tis. Kč se
požaduje na úhradu cestovních a pobytových výdajů týmů na soutěžích Formula Student/SAE v
roce 2013 (6 soutěží - ČR, Německo, Maďarsko, Itálie a Rakousko).

623,0

204,4

21.

29/1

RČVUT

Zápotocká L.,
PaeDr.

Věda a techniky všemi smysly

Cílem je popularizace vědy a techniky mezi širokou veřejností v rámci Pražské muzejní noci 2013 v
NTK, kde bude vytvořena interaktivní expozice ČVUT, tzv. vědecko-technický koutek. Dotace se
požaduje na propagaci akce (16 tis. Kč), pojištění a přeprava exponátů (7 tis. Kč),
odměny/stipendia studentům (37 tis. Kč).

60,0

40,0

22.

42/1

FBMI
(Fakultní klub
BION)

Festival studentských kapel

Cílem projektu je podpořit festival hudebních skupin z celého ČVUT. Festival se bude konat před
FBMI a přispěje k propagaci ČVUT. Dotace 25 tis. Kč se požaduje na částečnou úhradu nákladů
akce, které jsou 65,7 tis. Kč.

25,0

15,0

23.

43/1

FBMI
(Fakultní klub
BION)

Majáles Kladno 2013

Akce Majáles Kladno je hudební festival, pořádaný studenty FBMI od roku 2009. Festival je
využíván rovněž pro propagaci ČVUT a studia na škole. Dotace 30 tis. Kč se požaduje na
částečnou úhradu nákladů akce, které jsou celkem 125,0 tis. Kč.

30,0

20,0

24.

7/1

ÚK

Pluhař J.,
Ing., CSc.
(Žáková H.)
Bc.
Pluhař J.,
Ing., CSc.
(Žáková H.)
Bc.
Nová D.,
Mgr.

Nova@ 2013 - Knižní novinky v technických
oborech

ÚK připravuje 5. 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. Z požadované dotace je určeno na nákup knih 104,5 tis. Kč, odměny pracovníkům ÚK a
odvody činí 40,5 tis. Kč.

145,0

25,0

25.

13/1

FSv

Nádherná D.,
Ing.

Den štoly Josef 2013

Projekt pokračuje v tradici neotřelou formou zprostředkovat zájemcům o technické obory 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 nové technologie. Dotace
35,0 tis. Kč bude použita na služby (18 tis. Kč), cestovné organizátora, pojištění a odměny pro
organizátory (8 tis. Kč), spotřební materiál a propagační předměty (9 tis. Kč).

35,0

35,0

26.

8/1

FSv

Cajthaml J.,
Ing., PhD.

Podpora výuky geografických informačních
systémů na ČVUT

Cílem projektu je podpora koncepce využívání GIS na fakultách ČVUT (FSv, FA, FD, FEL),
založené na používání produktů společnosti ESRI. Dotace 250 tis. Kč se požaduje na pokrytí 50 %
roční ESRI site licence pro ČVUT. Tato univerzitní licence zahrnuje použití při výuce, zpracování
semestrálních a diplomových prací, provoz mapových serverů a sběr prostorových dat v terénu.

250,0

65,0

;

Podpořené projekty celkem

2 117,0

Nepodpořené projekty
27.

34/1

RČVUT

Dubnová D.,
Ing.

Aplikace pro administraci žádostí o akreditaci
studijních programů a oborů na ČVUT

Cílem projektu je vytvoření aplikace, která by uživatele provedla tvorbou celé žádosti podle účelu,
stupně studijního programu, umožnila by kontrolu úplnosti a správnosti údajů, tisk a evidenci
žádostí a jejich archivaci. Dotace se požaduje na mzdové náklady (včetně odvodů) pro 14 řešitelů
projektu z RČVUT a fakult.

212,6

0,0

28.

18/1

FD

Hospodka J.,
Ing., PhD.

Přestavba simulátoru pro propagaci ČVUT

Cílem projektu je v souvislosti se stěhováním přestavět starý letecký simulátor na mobilní tak, aby
mohl být používán pro prezentaci technického vzdělávání v rámci propagačních akcí ČVUT.
Dotace se požaduje na pokrytí materiálových nákladů (60 tis. Kč) a mzdových nákladů (50 tis. Kč).

110,0

0,0

29.

12/1

ÚTVS

Korbelář P.,
Mgr.

Celoroční studentská soutěž - ZLAŤÁK 6

Projekt na podporu sportovních turnajů (turnaj ve squashi, lukostřelecký turnaj, bowlingový turnaj,
sportovní odpoledne). Dotace 40 tis. Kč se požaduje na pronájmy sportovišť a materiální
zabezpeční (32 tis. Kč) a ceny pro vítěze (8,0 tis. Kč) .

40,0

0,0

30.

32/1

RČVUT

Melecký V.,
Ing., PhD.

Databáze mobilit na ČVUT

Databáze mobilit zjednoduší administrativu spojenou s mobilitami studentů ČVUT a umožní
monitorovat proces výjezdu od přihlášky studenta do návratu na ČVUT. Databáte bude mít přímé
napojení na KOS. Systém bude schopný vytvářet rovněž statistiky a zprávy o mobilitách. Dotace se
požaduje na vytvoření systému (170 tis. Kč) a mzdové náklady (30 tis. Kč).

200,0

0,0
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31.

35/1

RČVUT

Čalkovská B.,
Mgr.

Bezbariérové ČVUT

Cílem projektu je zajistit bezbariérovou přístupnost prostředí ČVUT. Prvním krokem bude
zmapování stavu na ČVUT; v další fázi budou zpracovány návrhy na potřebné úpravy do
investičního plánu ČVUT. Informace budou zveřejněny v brožuře. Dotace se požaduje na mzdové
náklady (52 tis. Kč) a tisk brožury (22 tis. Kč).

74,0

0,0

32.

45/1

FD
(Studentský
klub Fakulty
dopravní)

Schmidt D.,
Ing., PhD.
(Hnyk P.)

Studentský klub Fakulty dopravní

Studentský klub FD přispívá k propagaci fakulty a studia na ČVUT. Projekt má přispět k podpoře
aktivit klubu v roce 2013 a v rámci oslav 20. výročí založení FD. Dotace 45 tis. Kč se požaduje jako
příspěvek na 4 akce (Studentský den, Propagační jízda tramvají, Výstava o historii oboru
dopravního vzdělávání a noční bojová hra NEX).

45,0

0,0

33.

27/1

RČVUT

Prausová I.,
Ing.

Technika není jen pro chlapce

Projekt navazuje na předchozí ročníky a jeho cílem je přiblížit studium techniky studentkám SŠ.
Projekt zahrnuje cyklus seminářů a exkurzí na jednotlivých fakultách ČVUT a setkání s pedagogy a
studentkami ČVUT. Dotace se požaduje na propagační předměty, tiskoviny a aktualizaci webu (45
tis. Kč), stipendia (10 tis. Kč) a odměny (10 tis. Kč).

65,0

0,0

34.

53/1

FD

Bína L.,
doc. Ing., CSc.

Rozvoj mezinárodní spolupráce FD ČVUT v
Číně

Projekt podporuje rozvoj mezinárodních aktivit FD v rámci programu EU-US Atlantis s cílem
navázat spolupráci v oblasti výuky a výzkumu s Zhejiang University (Čína). Dotace 113 tis. Kč se
požaduje na pokrytí cestovních výloh 3 pracovníků FD na Zheiang University s cílem navázat zde
spolupráci a připravit návrh Memorandum of Understanding.

113,0

0,0

35.

3/1

FEL

Hlinovský V.,
Ing., CSc.
Haubert T.,
Ing.

Freescale CUP 2013 - evropské finále
studentské soutěže

Cílem projektu je podpořit tým studentů FEL (4 studenti a 1 koordinátor, kat. elektrických pohonů a
trakce) na evropském finále Freescale CUP 2012 (Paříž, 26. -27. 3.2013). Dotace se požaduje
úhradu cestovních výdajů (52 tis. Kč) a na modernizaci a úpravu závodní dráhy (4 tis. Kč).

56,0

0,0

36.

28/1

RČVUT

Lobreisová V.,
Prausová I.,
Ing.

Mentoring ČVUT 2013

Program mentoring existuje na ČVUT již 7 rokem a přispívá k profesnímu a kariérnímu růstu
studentů ČVUT. Zájem o projekt ze strany mentorů i studentů se stále zvyšuje. Dotace se požaduje
aktualizaci webových stránek projektu (40 tis. Kč), tisk materiálů (10 tis. Kč), stipendia pro studenty
(10 tis. Kč) a odměnu za řešení projektu (15 tis. Kč).

75,0

0,0

37.

39/1

FA

Šestáková I.,
doc., Ing. arch

Překonejme bariéry, budoucí projektanti
myslete na nás - 11. ročník

11. ročník akce zaměřené na seznámení studentů a pedagogů s problematikou života
handicapovaných osob a posílení jejich integrace do společnosti; workshop na téma "Mapování
tras - značení, turistické stezky". Dotace je požadována na pronájem materiálu pro simulaci
prostor pro vozíčkáře (6,0 tis.Kč), fotodokumentaci, výstavu a tiskové materiály (7,0 tis. Kč) a
zajištění workshopu (2,0 tis. Kč).

15,0

0,0

38.

2/1

FSv

Wald F.,
prof.Ing., CSc.

Mezinárodní spolupráce při řízení
magisterského projektu Erasmus Mundus a
přípravě projektu Erasmus for all

Cílem je podpora řízení mezinárodního výukového mgr programu SUSCOS-M, do kterého je
zapojeno 5 zahr. univerzit, a ve kterém se na výuce podílejí rovněž pracovníci FS a KÚ a dále
podpora pro přípravu navazujícího projektu pro roky 2014-2020. Dotace se požaduje na odměny
pro 6 pracovníků, kteří se podílejí na organizaci kurzu (72 tis. Kč) a příspěvek na 2 zahraniční cesty
(60 tis. Kč).

132,0

0,0

39.

52/1

FS

Beneš L.,.
Doc. Dr. Ing.,
IWE

Learning by doing - rozvoj spolupráce
akademické a aplikační sféry v průniku oborů
perspektivních materiálů a průmyslového
designu

Projekt podporuje vznikající mezifakultní synergie, vycházející z požadavků na moderní materiály a
vazbu na jejich aplikace v oblasti designu. Předpokládá se spolupráce studentů a ak. pracovníků
FS, FSv, FA a FD s aplikační sférou při konání workshopů, přednášek, diplomových prací,
studentských praxí, apod. v oblasti nových materiálů. Dotace se požaduje na drobný hmotný
majetek (65 tis. Kč), spotřební materiál (50 tis. Kč), cestovní náhrady (55 tis. Kč), služby (18 tis. Kč)
a osobní náklady a stipendia (40 tis. Kč)

228,0

0,0

40.

47/1

FEL

Roháč J.,
Ing., PhD.

Podpora vzájemné spolupráce pracovišť FEL, Projekt se zaměřuje na podporu integrace pracovišť ČVUT, která se zabývají letectvím a
FD a FS ve výuce v oblasti letectví a
kosmickými technologiemi z pohledu výuky a její propagace. Cílem je vytvořit prostředí pro
kosmických technologií a její propagaci
vzájemné sdílení informací a organizace seminářů z této oblasti. Dotace se požaduje na vytvoření
propagačních materiálů (180 tis. Kč), tvorbu webových stránek (60 tis. Kč) a semináře (100 tis.
Kč).

340,0

0,0

41.

36/1

RČVUT

Cihlářová T.,
Mgr.

Centrum informačních a poradenských služeb - CIPS koncepčně připraví a zrealizuje cyklus seminářů, určených především pro studenty 1. ročníků
cyklus vzdělávacích seminářů a dílen
(komunikační, prezentační a manažerské dovednosti, týmová práce, osobní dovednosti, apod.).
Dotace se požaduje na organizaci 25 seminářů (75 tis. Kč), propagaci akcí (20 tis. Kč) a odměny
pro 5 pracovníků CIPS (10 tis. Kč).

105,0

0,0

42.

14/1

FD

Feit J.,
Mgr., Ing.

Semestr s anglicky mluveným filmem aneb
Sedmdesátá léta v britském filmu

47,4

0,0

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 reálií
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).
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43.

33/1

FS

Slavík S.,
doc. Ing., CSc.

Podpora zavedení výuky nově akreditovaného
celoškolského studijního programu
navazujícího magisterského studia "Letectví a
kosmonautika" na ČVUT v Praze

Cílem projektu je zvýšit úroveň výuky nově zaváděného programu "Letectví a kosmonautika", na
kterém se podílejí pracovníci FS, FD a FEL a podpořit informovanost o programu. Dotace se
požaduje na částečné krytí materiálových nákladů na realizaci projektu: tiskárna (6 tis. Kč),
dataprojektor (25 tis. Kč), spotřební materiál (5 tis. Kč).

36,0

0,0

44.

51/1

Inovacentrum

Burčík J.,Ing.,
PhD.

Vybavení pracovního prostoru "startupové
laboratoře" pro studenty ČVUT zvažující
založení vlastní firmy

Na ČVUT chybí prostory pro praktické vzdělávání studentů plánujících založit vlastní firmu nebo
nemají ujasněné podnikatelské záměry. Rekonstrukce příslušných prostorů centra byla provedena
z investiční zdrojů Inovacentrum a MŠMT. Dotace 697,9 tis. Kč se požaduje na vybavení 16
pracovních míst pro studenty a 4 místa jako zázemí pro zaměstnance (nábytek a vybavení
místností).

697,9

0,0

45.

19/1

FD

Novák M.,
Ing., PhD.

Podpora propagace, leteckých soutěží a
sportovní letecké činnosti na ČVUT

Cílem projektu je seznámit akademickou obec ČVUT s možnostmi leteckých aktivit, zpřístupnit
letecké sporty a rekreační létání formou soutěží leteckých dovedností členů ak. obce ČVUT.
Dotace se požaduje na tvorbu www stránek, reklamní předměty (50 tis. Kč), instruktory (30 tis. Kč),
organizaci a přípravu soutěží (10 tis. Kč), finanční podpora a zpracování výsledků letů (110 tis. Kč).

200,0

0,0

46.

17/1

MÚVS

Joudalová B.,
Ing., MBA
Jankovská E.,
Mgr.

Kurz Manažerské minimum pro střední a vyšší Projekt je příspěvkem do prioritní oblasti ČVUT ve vzdělávání zaměstnanců a zvyšování
management
manažerské kvalifikace vedoucích pracovníků. Kurz je zaměřen na zvládnutí základních
manažerských dovedností. Má rozsah 10 půldenních bloků a je určen pro 25 účastníků ze všech
fakult a součástí ČVUT, kteří pracují na střední a vyšší úrovni řízení. Dotace se požaduje na tvorbu
výukových materiálů (25 tis. Kč), náklady na lektory (70 tis. Kč) a administrativní a materiálové
zajištění kurzu (35 tis. Kč).

130,0

0,0

47.

5/1

FS

Padovec Z.,
Ing., Bc.

Letní škola mechaniky kompozitních materiálů Projekt podporuje organizaci 3. letní školy kompozitních materiálů, kterou organizuje FS a FSv, a
a konstrukcí MK2
kde přednášejícími jsou ak. pracovníci a odborníci z praxe. Dotace se požaduje na nákup materiálu
pro výuku (9,5 tis. Kč), cestovní náklady zahr. přednášejícího (45 tis. Kč), studijní materiály (22,5
tis. Kč) a odměny přednášejícím (7,5 tis. Kč).

85,0

0,0

48.

50/1

FEL

Petržílková L.,
Ing.

eClub ČVUT

eClub ČVUT je semestrální série přednášek pro studenty, kteří mají motivaci založit vlastní
společnost. V roce 2013 se uskuteční 5. a 6. série přednášek předních českých podnikatelů a
odborníků v oblasti IT. Dotace se požaduje na odměnu přednášejícím (30 tis. Kč), propagační
předměty (35 tis. Kč), materiál (15 tis. Kč) a odměna organizátorům přednášek (15 tis. Kč).

95,0

0,0

49.

41/1

MÚVS

Hřebačková M.,
PhDr.
Gajdošová H.,
PhDr.

Podpora jazykové připravenosti
administrativních týmů

Projekt je určen neakademickým pracovníkům ČVUT s nedostatečnou jazykovou připraveností.
Předpokládá se organizace kurzu pro 30 účastníků za spoluúčasti lektorů z FEL, FD a FS. Dotace
se požaduje na lektorné a administraci kurzu (90 tis. Kč), materiálové výlohy (10 tis. Kč) a služby
(20 tis. Kč).

120,0

0,0

50.

46/1

FD

Skolilová P.,
Ing.

Cyklus přednášek a seminářů na Fakultě
dopravní - SEMAFOR

Cílem projektu je uspořádání cyklu přednášek a seminářů k osobnostnímu rozvoji studentů a učitelů
(oblast investic, sociálních sítí, trendů moderního světa, nových forem komuniukace, soft skills).
Projekt propojí úspěšné české osobnosti s akademickou sférou. Dotace se požaduje na odměny a
jízdné pro přednášející (48 tis. Kč), odměna pro pořadatele (8 tis. Kč) a propagaci (4 tis. Kč)

60,0

0,0

51.

25/1

RČVUT

Vondráková A.,
Mgr.

Spolupráce mezi dílčími útvary ČVUT a
fakultami ve věci náboru samoplátců

Cílem projektu je zavést aktivní spolupráci mezi útvary ČVUT, které se starají o nábor, příjezd a
administrativu zahraničních studentů - samoplátců. Bude vytvořena informační platforma pro tuto
oblast, připravené semináře pro pracovníky a manuál. Požadovaná dotace zahrnuje přípravu a tisk
manuálu (22 tis. Kč), lektory pro semináře (60 tis. Kč), pronájem a občerstvení na seminářích (33
tis. Kč).

115,0

0,0

52.

16/1

MÚVS

Joudalová B.,
Ing., MBA
Mansour L.,
Bc.

Kurz Efektivní komunikace na pracovišti

Projekt je reakcí na aktuální potřeby ČVUT v oblasti vzdělávání zaměstnanců a zvyšování
manažerské kvalifikace vedoucích pracovníků. Kurz v rozsahu 24 hod je určen pro 20 - 25
účastníků ze všech fakult a součástí ČVUT, kteří pracují na střední a vyšší úrovni řízení. Dotace se
požaduje na tvorbu výukových materiálů (20 tis. Kč), náklady na lektory (35 tis. Kč) a
administrativní a materiálové zajištění kurzu (20 tis. Kč).

75,0

0,0

53.

49/1

FEL;

Saláková D.,
PhDr.

Intenzivní přípravný kurz češtiny pro
zahraniční studenty, kteří chtějí studovat na
ČVUT v českém jazyce

Kurz je zaměřen na zahraniční studenty, kteří chtějí studovat na ČVUT v ČJ. Časová dotace je 20
hodin týdně, 2 semestry. Kurz mohou v rámci CŽV využít i nestudenti - zahraniční občané. FEL
dosud kurz tohoto typu neposkytuje. Dotace se požaduje na mzdové prostředky pro lektory (181,8
tis.Kč), pronájem výukových prostorů (14,8 tis. Kč) a výukové materiály (6,4 tis. Kč).

203,0

0,0

Celkem podané projekty

7 324,5

0,0
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