
Fond 2014-1.kolo

Fond ČVUT na podporu celoškolských aktivit

Rok 2014 - 1. kolo

Prostředky fondu 2014:    2 107,0 tis. Kč

Přiděleno v 1. kole: 1 875,3 tis. Kč

Uzávěrka 1. kola přihlášek: 15.3.2014

Projednání v komisi dne: 31.3.2014

Poř.číslo
Číslo 

projektu

Fakulta

/součást
Řešitel Název projektu Anotace

Požadovaný

příspěvek

z Fondu

(tis.Kč)

Udělený

příspěvek

z Fondu

(tis.Kč)

1.

29/1 ÚTVS Zídková H.,

PhDr.

Souboj VŠ -fakult Čech a 

Moravy v golfu

ÚTVS pořádá  v roce 2014 turnaj VŠ v golfu; 

kvalifikační kola se hrají v Praze, Plzni a Brně. 

Finále v Praze. Turnaj přispěje k rozšíření 

volnočasových aktivit studentů a propagaci 

ČVUT. Prostředky se požadují na úhradu 

startovného (10 tis. Kč) a rozhodčí a ceny (10 

tis. Kč).

20,0 20,0

2.

30/1 ÚTVS Žáček D.,

PhDr.

Sportovní zájezd - Mezinárodní 

univerzitní florbalový turnaj v 

Bratislavě PRIF UK Open 2014

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). Reprezentace ČVUT obsadila v 

roce 2014 5. místo.

6,8 6,8

3.

31/1 ÚTVS Žáček D.,

PhDr.

Excel Cup 2014 (TU Košice, 

listopad 2014)

V rámci tradiční účasti družstev studentů ČVUT 

na 10. florbalovém turnaji Excel Cup 2014 v 

Košicích se požaduje dotace ve výši 33,0 tis. 

Kč jako příspěvek na dopravu 30 studentů 

(ubytování hradí studenti sami). Reprezentace 

ČVUT obsadila v roce 2013 4. místo.

33,0 33,0

4.

32/1 ÚTVS Žáček D.,

PhDr.

Fakultní florbalová liga Ve Fakultní florbalové lize startují reprezentační 

družstva všech fakult ČVUT; v letošním ročníku 

se účastní i 19 zahr. studentů ve spolupráci s 

ISC. Celkem v lize startuje téměř 400 studentů 

ČVUT. Studenti se rovněž podílejí na organizaci 

soutěže. Dotace 45 tis. Kč. Se požaduje na 

florbalové vybavení (20 tis. Kč), ceny do 

soutěže (15 tis. Kč) a administrativní výlohy 

(10,0 tis. Kč).

45,0 45,0

Podpořené projekty
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5.

11/1 RČVUT Melecký V.,

Ing., PhD.

Financování nákladů spojených 

s obhajobami doktorských a 

magisterských prací v tuzemsku 

a v zahraničí

Cílem je podpořit účast zahraničních oponentů 

na obhajobách doktorských a diplomových 

prací na ČVUT a výjezdy ak. pracovníků ČVUT 

na obhajoby našich studentů na zahraničních 

univerzitách. 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.

120,0 120,0

6.

23/1 FA Šestáková I.,

doc., Ing. arch.

Překonejme bariéry - 12. ročník 12. ročník akce zaměřené na seznámení 

studentů  a pedagogů s problematikou života 

handicapovaných osob a posílení jejich 

integrace do společnosti; workshop na téma 

"Asistivní technologie jako součást zdravotní a 

sociální péče".  Dotace je požadována na  

pronájem materiálu pro simulaci prostor pro 

vozíčkáře (4,0 tis. Kč), fotodokumentaci, 

výstavu a tiskové materiály (4,0 tis. Kč) a info 

panel a zajištění workshopu (7,0 tis. Kč).

15,0 15,0

7.

34/1 FJFI Veverka J. Turnaj "O Pohár jaderňáka" v 

šachu, otevřený turnaj pro 

všechny členy AO ČVUT

Cílem projektu je podpořit šachový turnaj, 

otevřený pro všechny studenty ČVUT. Projekt 

přispívá ke zlepšení nabídky volnočasových 

aktivit studentů. Prostředky se požadují poháry 

a ceny pro vítěze (10 tis. Kč) a odměny pro 

organizátory turnaje.

15,0 15,0

8.

5/1 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).

100,0 100,0

9.

7/1 RČVUT Kubešová-

Zápotocká L.,

PaeDr.

Věda a techniky všemi smysly Cílem je popularizace vědy a techniky mezi 

širokou veřejností v rámci Pražské muzejní noci 

2014 v NTK, kde bude vytvořena interaktivní 

expozice ČVUT, tzv. vědecko-technická zóna. 

Dotace se požaduje na propagaci akce a 

propagační předměty a (16  tis. Kč),  pojištění a 

přeprava exponátů (7 tis. Kč), odměny/stipendia 

studentům (37 tis. Kč).

60,0 60,0
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10.

10/1 CTN Smolíková I.,

PaeDr.

Účast na 20. mezinárodním 

knižním veletrhu Svět knihy 

Praha 2014

ČVUT představuje svoji publikační činnost 

(monografie, učebnice, skripta, časopisy) na 

mez. knižním veletrhu Svět knihy od r. 2006.  

Dotace (45 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 e-obchodu a nabídku digitálního 

tisku.

45,0 45,0

11.

24/1 FEL Mannová B.,

Ing., Ph.D.

Kubr J.,

Ing.

ČVUT Open 2014 - národní kolo 

v programování ICPC

Projekt podporuje organizaci soutěže VŠ týmů 

v programování, kterou FEL pořádá více než 15 

let. Nejlepší týmy z ČVUT postupují do 

Středoevropského kola, které se koná v 

listopadu 2014 v Krakově. Organizační tým 

tvoří 25 pedagogů a doktorandů FEL a FIT, 30 

dobrovolníků-studentů a externisté. Dotace se 

požaduje na odměny za přípravu úloh a 

organizaci soutěže (27 tis. Kč), stipendia (25 tis. 

Kč), cestovné pro 12 postupujících studentů a 

doprovod (50 tis. Kč), občerstvení během 

soutěže (10 tis. Kč) ceny (10 tis. Kč) a tisk 

materiálů (5 tis. Kč).

137,0 100,0

12.

19/1 FSv Nádherná D.,

Ing.

Den štoly Josef 2014 Projekt pokračuje v tradici zprostředkovat  

zájemcům o technické obory ze SŠ neobvyklou 

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 nové technologie. Dotace 21,5,0 tis. Kč 

bude použita na služby (2 autobusy - 12 tis. Kč), 

cestovné organizátora, pojištění a odměny pro 

organizátory (2,5 tis. Kč), spotřební materiál a 

propagační předměty (7 tis. Kč). 

21,5 21,5

13.

25/1 FEL Fabián V.,

Ing., PhD.

Fyzikální čtvrtky Projekt cyklu přednášek pro akademickou obec 

a veřejnost na aktuální témata špičkové vědy a 

průmyslu. Přednáškový cyklus se pořádá více 

než 10 let a posiluje prestiž ČVUT. Dotace se 

požaduje na úhradu autorských honorářů 

přednášejícím (40 tis. Kč), jejich cestovné (10 

tis. Kč), odměna organizátorům přednášek (22 

tis. Kč), odměny za zpracování audiovizuálních 

záznamů (18 tis. Kč), propagaci a materiál (13 

tis. Kč).

103,0 50,0
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14.

37/1 FS/FEL Tichánek R.,

Ing., PhD.

Prokeš J.,

Bc.

Hlinovský V.,

Ing., CSc.

Prezentace ČVUT 

prostřednictvím studentské 

formule CTU CarTech

Projekt studentských formulí CTU CarTech 

zapojuje studenty do vývojových a aplikačních 

činností  při návrhu a stavbě soutěžních vozů. 

Do projektu je zapojeno více než 70 studentů. 

CTU CarTech team úspěšně reprezentuje 

ČVUT na  zahraničních soutěžích. Dotace se 

požaduje na úhradu cestovních a pobytových 

výdajů týmů  na soutěžích Formula 

Student/SAE v roce 2014 - 4 soutěže - ČR, 

Německo, Maďarsko, Itálie (402 tis. Kč), 

reprezentativní oděvy pro členy týmu (164 tis. 

Kč), zajištění propagačních akcí (Roll-out, Den 

s formulemi - 55 tis. Kč), zajištění prezentačních 

721,0 350,0

15.

8/1 RČVUT Kubešová-

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 mentorů budou 

zpracovávat určitá témata a výsledky 

prezentovat na setkání studentů, mentorů a 

pracovníků ČVUT. Dosud se uskutečnily 3 

ročníky Junior Tech University. Dotace 100 tis. 

Kč se požaduje na propagaci akce (11 tis. Kč), 

odměny mentorům/stipendia (65 tis. Kč), 

pronájmy (12 tis. Kč),  grafické práce (9 tis. Kč), 

cestovní náhrady pro mimopražské účastníky (3 

tis. Kč).

100,0 50,0

16.

9/1 ÚK Nová D.,

Mgr.
Nova@ 2014 - Knižní novinky 

v technických oborech

ÚK připravuje 6. prodejní výstavu zahraniční 

literatury s cílem zajištění studijních a vědních 

oborů na ČVUT nejnovější literaturou. Jedná se 

o efektivní formu budování tištěného fondu ÚK 

a podpory nových oborů na ČVUT. Vybrané 

knihy budou zakoupeny do fondu ÚK s určením 

pro zaměstnance a studenty. Z požadované 

dotace je určeno na nákup knih 104,5 tis. Kč, 

odměny 8 pracovníkům ÚK a odvody činí 40,5 

tis. Kč.

145,0 100,0

17.

21/1 FJFI Křelina M.,

Ing.

Hájková O.,

Ing.

ČVUT a CERN (International 

Master Classes - Hands on 

CERN)

Jednodenní akce je cílena 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 přípravu a vývoj sw pro analýzu 

dat (6 tis. Kč), asistence při cvičení (20 tis. Kč), 

aktualizace web a překlady (22 tis. Kč), 

materiálové výdaje pro soutěž (11 tis. Kč) a 

zařízení pro konferenci (5,5 tis. Kč).

64,5 50,0
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35/1 FJFI Kráčmerová T.,

Bc.

Pohár děkana FJFI Ve 4. ročníku turnaje o Pohár děkana FJFI se 

bude soutěžit  ve fotbalu, volejbalu, basketbalu, 

squashi a florbalu. Očekává se zapojení 500 

studentů ČVUT. Prostředky se požadují na 

pronájem sportovišť (12 tis. Kč), poháry a ceny 

pro vítěze (10 tis. Kč) a odměny pro 

organizátory soutěží (10 tis. Kč).

37,0 37,0

19.

4/1 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), 

grafiku a editaci (75 tis. Kč) a poštovné (5 tis. 

Kč).

200,0 150,0

20.

50/1 FEL Pačes P.,

Ing., Ph.D.

Prezentace ČVUT pomocí 

interaktivního simulátoru na MSV 

v Brně

Cílem projektu je podpořit prezentaci ČVUT a 

FEL na MSV v Brně (říjen 2014) 

prostřednictvím interaktivního simulátoru, který 

sdružuje všechny oblasti, kterým se ČVUT 

věnuje (technologie, strojírenství, elektronika, 

řízení, měření a kybernetika). Prostředky se 

požadují na obalový a spotřební materiál (25 tis. 

Kč), dopravu simulátoru (45 tis. Kč), stipendia 

pro studenty a ubytování (35 tis. Kč) a drobný 

materiál (10 tis. Kč).

115,0 115,0

21.

3/1 FEL Hlinovský M.,

Ing., PhD.

Robosoutěž 2013 pro týmy ze 

středních škol

Robosoutěž 2014 je finálová soutěž pro 

studentské týmy v rámci motivačního předmětu 

A3B99RO Roboti a pro šest  nejlepších 

středoškolských týmů. Soutěž propaguje 

studium na FEL. Prostředky se požadují na 

ceny pro vítěze ze středních škol (29 tis. Kč), 

propagační materiál (25 tis. Kč), občerstvení 

během soutěže (12 tis. Kč) a údržbu webu 

soutěže (6 tis. Kč).

72,0 72,0

22.

44/1 FEL

(student)

Hryzák O. Filmový klub ČVUT Cíle projektu je podpořit tradici promítání filmů 

na FEL, kde do r. 2007  filmový klub po 24 

sezón fungoval a poskytoval studentům kvalitní 

kulturní zážitky. Projekt přispívá k rozšíření 

volnočasových aktivit studentů ČVUT; počítá se 

s 10 projekcemi v ZS ak.roku 2014/15. 

Prostředky se požadují na pronájem 

posluchárny 256 na  FS (56 tis. Kč), poplatek za 

filmová práva (15 tis. Kč), propagační materiál 

(10 tis. Kč) a odměna promítači (5 tis. Kč).

86,0 30,0
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23.

18/1 FS Machyl J.,

Ing., PhD.

Provoz půjčovny mobilní měřicí a 

laboratorní techniky pro 

doktorandy (2014)

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 

2014. Dotace se požaduje na krytí mzdových 

nákladů (120 tis. Kč včetně odvodů), propagaci 

půjčovny (30 tis. Kč), údržbu a nákup senzorů 

teploty (40 tis. Kč) a pojištění přístrojů (40 tis. 

Kč). 

230,0 100,0

24.

20/1 FEL Kybic J.,

doc. Dr.

Pražský informatický seminář 

(PIS)

Projekt PIS je integrační aktivitou přesahující 

rámec FEL a ČVUT, do které jsou zapojeni 

odborníci  z AV ČR, ÚK, VŠE. Pravidelné 

měsíční semináře jsou určené i pro širokou 

veřejnost. Aktivita přispívá k propagaci ČVUT a 

navazování kontaktů. Podpora se požaduje na 

aktualizaci webu PIS (17 tis. Kč), nahrávání 

přednášek (18 tis. Kč), návrh a tisk plakátů (15 

tis. Kč), občerstvení (30 tis. Kč), cestovné pro 

zahraniční přednášející (20 tis. Kč), odměna pro 

přednášející (45 tis. Kč).

145,0 100,0

25.

40/1 RČVUT Bakovský P. Audiovizuální centrum studentů 

ČVUT, z.s.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu a zvýšit 

množství výstupů skupiny studentů pracující 

pod názvem AVC ČVUT, které přispívá k 

multimediální propagaci ČVUT a jejího součástí 

a k zpřístupňování audiovizuálních záznamů 

přednášek vybraných předmětů a konferencí. 

Prostředky se požadují na  nákup kamer  Sony 

a Canon, stativů (153 tis. Kč) a drobný materiál 

(5 tis. Kč).

158,0 90,0

1 875,3Celkem
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26.

1/1 RČVUT Prausová I.,

Ing.

Soutěž a exkurze pro potenciální 

studentky ČVUT

Projekt navazuje na aktivity, pořádané pro 

středoškolské studentky v minulých letech. 

Cílem projektu je uspořádat pro studentky SŠ  

soutěže a prezentace vědecko-technických 

projektů a ve spolupráci s FBMI exkurzi do firmy 

Linet. Požadované prostředky (50 tis. Kč) jsou 

určené na propagaci akcí, výhry pro vítězky, 

organizační výdaje  (nájemné, doprava, 

občerstvení).

50,0 0,0

27.

2/1 RČVUT Lobreisová V. Vzdělávací semináře pro 

studenty ČVUT pro usnadnění 

vstupu na pracovní trh

Kariérní centrum připravuje pro studenty novou 

koncepci seminářů v oblastech Kariéra, Osobní 

rozvoj a Efektivita. Současně bude  pro potřeby 

KC a speciálně studentů  ČVUT vytvořeno 

Assessment centrum nanečisto. Požadované 

prostředky (80 tis. Kč) se požadují na služby (50 

tis. Kč - platby lektorům, grafika a tisk)  

materiálů), stipendia pro  studenty-brigádníky  

(15 tis. Kč) a odměny za řešení projektu (15 tis. 

Kč).

80,0 0,0

28.

12/1 FBMI

Fakultní klub BION 

Velická A. Majáles Kladno 2014 Akce Majáles Kladno je hudební festival, 

pořádaný studenty FBMI od roku 2009. Festival 

je využíván rovněž pro propagaci ČVUT a 

studia na škole.  Dotace 25 tis. Kč se požaduje 

na částečnou úhradu nákladů akce, které jsou 

celkem 148,0 tis. Kč. 

25,0 0,0

29.

27/1 FS Theiner R.,

Ing., Ph.D.

Letová laboratoř pro podporu 

výuky

Cílem projektu je prostřednictvím studentských 

aktivit připravit téměř dokončený ultralehký 

letoun vlastní konstrukce do stavu letové 

způsobilosti, aby jej bylo možné používat pro 

výuku na FS, FEL a FD. Prostředky se požadují 

na materiál, pevnostní zkoušky a testy (220 tis. 

Kč), odměny studentům a pedagogickým 

pracovníkům (100 tis. Kč).

320,0 0,0

Nepodpořené projekty
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30.

17/1 FD Vlčková V.,

Ing., CSc.

Sdílení serverových datových 

zdrojů pro výuku technologií GIS 

na fakultách ČVUT

Cílem projektu je zajistit provoz site licence 

ESRI pro ČVUT v návaznosti na celoškolské 

licence výukových programů a související 

softwarovou výbavou pro GIS, dále podpořit 

instalaci a zprovoznění ArcGIS serveru na FD a 

propojení s ostatními fakultními ArcGIS servery 

a zpřístupnění datového obsahu (např. 

ZABAGET) všem pracovištím ČVUT. Dotace se 

požaduje na mzdy (400 tis. Kč), zařízení a 

vybavení včetně podpory celoškolského site 

licence ESRI (250  tis. Kč) a materiál (50 tis. 

Kč).                              

700,0 0,0

31.

22/1 FA Hlaváček D.,

Ing. arch., PhD.

Prezentace integrálního návrhu 

oceněného v mezinárodní 

soutěži

Cílem předkládaného projektu je prezentace

vzdělávací činnosti v souvislosti s integrálním

návrhem multidisciplinárního týmu ČVUT,

oceněného na soutěži Solar Decathlon.

Prezentace proběhne formou výstavy, vydáním

publikace a sérií přednášek. Součástí projektu

je i příprava prezentace soutěžního prototypu

AIR House v kampusu ČVUT, resp. ÚCEEB.

Dotace se požaduje na přípravu a vydání

publikace (165 tis. Kč), přípravu a realizaci

výstavy (100 tis. Kč), příprava a realizace

přednáškového minicyklu (95 tis. Kč) a příprava

prezentace soutěžního prototypu (stipendia - 40

tis. Kč). 

400,0 0,0

32.

45/1 MÚVS Burgerová M.,

Mgr.

Přednáškový cyklus odborníků z 

průmyslové praxe

Cílem projektu je uspořádat 5 přednášek 

reprezentantů vrcholového managementu z 

různých průmyslových odvětví se zaměřením 

na předání zkušeností  z oblasti podnikání a 

řízení výrobních a průmyslových firem. 

Prostředky se požadují na pronájem 

přednáškového sálu (22,5 tis. Kč), webovou 

stránku a propagaci (10 tis. Kč), videozáznam 

(25 tis. Kč), náhrady přednášejícím (30 tis. Kč) 

a materiál (2,5 tis. Kč).

90,0 0,0

33.

46/1 MÚVS Andres P.,

Ing. Ph.D., ING. 

PAED.IGIP

Návrh a tvorba e-learningového 

kurzu Prezentační a 

komunikační dovednosti

Cílem projektu je návrh a tvorba e-

learningového kurzu "Prezentační a 

komunikační dovednosti" podle standardů IGIP, 

který podpoří kvalitativně vyšší úroveň 

pedagogické přípravy učitelů-techniků za využití 

moderních výpočetních prostředků. Finanční 

podpora se požaduje na odměny pro projektový 

tým (5 pracovníků, 300 tis. Kč) a jazykové 

korektury a překlad (50 tis. Kč). 

350,0 0,0
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34.

49/1 FSv Šenberger T.,

prof. Ing. arch.

Hořická J.,

Ing. arch.

Průmyslové dědictví/mezifakultní 

podpora a propojení 

vzdělávacích aktivit ve všech 

stupních studia

Cílem projektu je podpořit propojení aktivit 

katedry architektury FSv a VCPD při Ústavu 

teorie a dějin architektury FA v oblasti 

průmyslového dědictví (přednášky zahraničních 

odborníků, konference, odborné publikace, 

výstavy studentských projektů). Z požadované 

částky 250 tis. Kč činí mzdové náklady 50 tis. 

Kč.

250,0 0,0

35.

13/1 FD Šmolíková J.,

PhDr., Mgr., PhD.

Dopravně psychologická 

diagnostika a poradenství, 

program rozvoje řidičské 

kompetence pro mladé řidiče - 

studenty ČVUT

Projekt je určen studentům ČVUT a zahrnuje 

přístrojovou diagnostiku, osobní testy a 

navazující poradenství v oblasti zhodnocení 

dopravní způsobilosti a ke zvýšení předpokladů 

pro optimální jednání v dopravě a bezpečné 

řízení vozidel. V roce 2013 se akce zúčastnilo 

38 studentů ČVUT. Dotace se požaduje na 

materiálové náklady (10 tis. Kč - psychotesty, 

dotazníky) a osobní náklady (40 tis. Kč).

50,0 0,0

36.

28/1 FSv Vorel J.,

Ing. Ph.D.

Tvůrčí práce studentů směřující 

k inovaci vzdělávací činnosti

Cílem projektu je zvýšit aktivní zapojení 

studentů do výuky formou blízkou studentům, tj. 

využitím multiplatformní aplikace ADELA pro 

mobilní zařízení, zprostředkující rychlou 

komunikaci mezi vyučujícím a studentem 

formou přímých kvízových otázek a odpovědí, 

Předpokládá se zapojení vyučujících z FSv, FA, 

FS a FIT. Prostředky se požadují na mzdy (60 

tis. Kč), služby (40 tis. Kč), nákup testovacích 

zařízení (40 tis. Kč), tiskové materiály (5 tis. Kč)

145,0 0,0

37.

42/1 RČVUT Koudelák P.,

Ing., Ph.D.

Automatizace podkladů pro 

Výroční zprávy ČVUT

Přínosem projektu je zjednodušení 

administrativní činnosti při sběru podkladů pro 

výroční zprávy a zkvalitnění obsahu a dat. 

Představuje tvorbu aplikace na shromažďování 

informací z VIC a fakult a součástí. Výstupem 

budou souhrnné texty a tabulky za ČVUT a 

kontrola podkladů s ohledem na možné 

duplicity, kontrola dat, atd. Prostředky (40 tis, 

Kč) jsou požadovány na práce externího 

dodavatele aplikace.

40,0 0,0
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38.

43/1 RČVUT Králová A.,

Mgr.

Podpora výzkumných 

pracovníků při přípravě či 

realizaci v tuzemských a 

zahraničních projektech

Cílem projektu je uspořádání šesti seminářů, na 

kterých si účastníci osvojí praktické znalosti a 

dovednosti důležité při přípravě a realizaci 

grantových projektů. Cílovou skupinou jsou 

především mladí výzkumní pracovníci, kteří 

potřebují zlepšit produktivitu při managementu 

přípravy a realizace projektu. Požadované 

prostředky (64 tis. Kč) jsou na pokrytí nákladů 

seminářů, které zajistí externí firma.

64,0 0,0

39.

14/1 FD Hospodka J., 

Ing., Ph.D.

Rozvoj MAD - Magazine of 

Aviation Development

Cílem projektu je podpořit rozvoj MAD, aby byla 

naplněna kritéria Rady pro rozvoj, výzkum a 

inovace a časopis byl zařazen do seznamu 

recenzovaných neimpaktovaných periodik. V 

časopise mohou publikovat studenti a 

ak.pracovníci FD, FS a FEL, zaměření na 

leteckou techniku a navigační prostředky. 

Částka 139 tis. Kč se požaduje na odměnu za 

recenzní posudky (60 článků, 120 tis. Kč), 

cestovní výlohy externích členů RR (10 tis. Kč) 

a administrativní výdaje ( tis. Kč).

139,0 0,0

40.

33/1 ÚTVS Korbelář P.,

Mgr.

Strahovská fotbalová liga Strahovská liga se koná již 19 let, letošní ročník 

je přípravou na jubilejní 40. ročník (2015), 

včetně přípravy nových webových stránek. 

Soutěže se zúčastní ca 500 studentů a 400 

absolventů ČVUT. Prostředky se požadují na 

nákup počítače pro organizátory ligy (26,0 tis. 

Kč) a náklady na vývoj programu (144,0 tis. 

Kč).

166,0 0,0

41.

36/1 FEL Černý T.,

Ing., MSc.

Rozšíření a nasazení jednotné 

platformy pro podporu výuky na 

fakultách

Nová platforma umožní individualizovaný 

pohled na dění na fakultách, termíny ve výuce i 

na akce mimo výuku a přinese sjednocení 

komunikace mezi učiteli a studenty. Umožní 

vkládání dynamických změn do individuálního 

rozvrhu. Systém bude nasazen do provozu na 

FEL.  Prostředky jsou požadovány na stipendia 

300,0 0,0

42.

39/1 FSv Vaněk A.,

Ing. arch.

Reprezentativní infobox ČVUT Projekt počítá s vytvořením mobilního infoboxu, 

který bude sloužit pro prezentaci ČVUT a 

studentských projektů na FSv a různých akcích 

v ČR i zahraničí. Infobox budou tvořit 2 

kontejnery, zastřešené textilní membránou s 

logem ČVUT. Prostředky se požadují na 

zhotovení kontejneru a membrány (218 tis. Kč), 

architektonický návrh a pomocné práce při 

realizaci (50 tis. Kč) a doprava (10 tis. Kč).

278,0 0,0
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43.

6/1 RČVUT Vondráková A.,

Mgr.

Vědecko-technická expozice 

ČVUT v olympijském Soči Parku 

na Letné

Prezentace ČVUT v Zóně MPO na Letné. Byly 

vystavené interaktivní exponáty fakult v expozici 

"Každý sport vyžaduje správnou techniku" a 

zařízení SkiErg ÚTVS, na kterém probíhaly 

závody. Celkem expozicí prošlo 40 000 

návštěvníků a závodilo 2 625 soutěžících. 

Finance se požadují na stipendia pro studenty 

(200 tis. Kč), spolupráce ÚTVS (64 tis. Kč) a 

realizaci expozice (100 tis. Kč).

364,0 0,0

Komise doporučuje projekt 

podpořit

z jiných prostředků ČVUT

44.

15/1 RČVUT Cihlářová T.,

Mgr.

Prevence závislosti na internetu 

a počítačových hrách u studentů 

ČVUT

CIPS koncepčně připraví a zrealizuje cyklus 

seminářů, zaměřených na prevenci závislosti na 

internetu a počítačových hrách u studentů 

ČVUT, která je u řady studentů příčinou 

neúspěchu ve studiu. Dotace se požaduje na 

organizaci 26 dílen a 16 seminářů (74 tis. Kč), 

propagaci akcí (26 tis. Kč) a odměny pro 5 

pracovníků CIPS (10 tis. Kč).

110,0 0,0

45.

16/1 FD Novák M.,

Ing., PhD.

Propagačně vzdělávací letecké 

činnosti na ČVUT; účast na 

Open Skies for Handicapped 

2014

Cílem projektu je propagace a vzdělávání členů 

akademické obce ČVUT v oblasti civilního 

letectví a podpora Open Skies for 

Handicappaed 2014.  Projektu se mohou 

zúčastnit výherci soutěží na ČVUT, týmy ak. 

obce ČVUT, které pracují na projektech 

spojených a leteckým měřením a snímkováním, 

hendikepovaní spoluobčané. Dotace se 

požaduje na pronájem letadel a přistávací 

poplatky, náklady na organizaci a teoretickou 

přípravu účastníků hradí FD. 

50,0 0,0

46.

26/1 VIC Zácha P.,

Ing., Ph.D.

Systém pro evidenci 

nestandardních vztahů osob k 

ČVUT

Fakulty požadují vyřešení problému registrace 

nestandardních vztahů osob k ČVUT (emeritní 

profesoři, externí učitele, zadavatele a oponenty 

projektů, apod.). Současný stav neumožňuje 

integraci a automatizaci v rámci IS ČVUT. 

Projekt řeší komplexně celý cyklus od evidence 

osoby, jeho vztahu přes integraci s hlavními 

systémy IS až po rozhraní po fakulty. Dotace 

245 tis. Kč se požaduje na mzdy pro 

zpracovatele projektu z VIC.

245,0 0,0

47.

38/1 FEL Péterová P.,

Mgr.

Akreditace ČVUT v Praze jako 

testovacího místa pro TOEFL 

iBT test

Akreditace ČVUT pro TOEFL iBT by na škole 

podpořila horizontální spolupráci a integraci ve 

vzdělávací činnosti napříč ČVUT a zviditelnila 

by ČVUT jako moderní výukové a jazykové 

zařízení s mezinárodním významem. Akreditaci 

podporuje rektor ČVUT. Požadované 

prostředky představují mzdové prostředky na 

pokrytí 0,25 pracovního úvazku řešitelky 

projektu (80 tis. Kč).

80,0 0,0

Komise doporučuje projekt 

podpořit

z jiných prostředků ČVUT
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48.

41/1 SÚZ Příhoda J. Výměna a regenerace povrchů 

venkovních multifunkčních hřišť 

určených k výuce tělesné 

výchovy v rámci ČVUT

Projekt na podporu tělesné výchovy v rámci 

výuky ÚTVS, zastřešující venkovní sporty 

(fotbal, nohejbal, tenis atd.). Jedná se opravu 

povrchu 4 hřišť v areálu Strahov. Celkové 

náklady na projekt jsou 2 123 tis. Kč (bez DPH).  

2 123,0 0,0

49.

47/1 FD Hykšová M.,

RNDr., Ph.D.

Cesty ČVUT ke studentům a 

širší veřejnosti

Cílem projektu je finančně podpořit ples FD 

(28.4.2014), kterého se zúčastní studenti a 

akademičtí pracovníci ČVUT. Celkové náklady 

na ples jsou 115 tis. Kč, požadovaná podpora 

(50 tis. Kč) bude použita na spotřební materiál a 

služby (tisk vstupenek, plakátů, programu, 

apod.) 

50,0 0,0

50.

48/1 FD Hykšová M.,

RNDr., Ph.D.

Letní swingování Cílem projektu je podpořit letní swingový ples, 

pořádaný Klubem EFDRIVE při FD. Prostředky 

(27 tis. Kč) se požadují na tisk plakátů a 

vstupenek a nákup materiálu.

27,0 0,0
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