
Fond 2014-2.kolo

Fond ČVUT na podporu celoškolských aktivit

Rok 2014 - 2. kolo
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(tis.Kč)

Poznámka

2/1 RČVUT Vondráková A.,

Mgr.

Reprezentativní publikace "Čestní 

doktoři ČVUT"

6.7.2014 Vydání reprezentační publikace mapující osudy a 

životní dráhu vybraných nejvýznamnějších 

čestných doktorů ČVUT; autor prof. I. Kraus. 

Publikace bude použita jako vánoční prezent 

ČVUT 2014 a jako propagační materiál pro 

významné  návštěvy. Bude vydáno 500 ks 

publikace v rozsahu ca 200 stran; v roce 2015 

bude připravena anglická verze publikace. 

Požadované prostředky budou použity pro 

předtiskovou přípravu a tisk (119 tis. Kč) a 

autorskou odměnu (20 tis. Kč).

139,0 12 90,0 Kráceno, 500 ks publikace v české 

verzi je příliš mnoho, počet snížit na 

200.

2/2 RČVUT Lobreisová V. Vzdělávací semináře pro studenty 

ČVUT pro usnadnění vstupu na 

pracovní trh

4.9.2014 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 (50 tis. Kč) se požadují na služby (30 

tis. Kč - platby lektorům, grafika a tisk materiálů), 

stipendia pro  studenty-brigádníky  (10 tis. Kč) a 

odměny za řešení projektu (2 pracovníci KC 

ČVUT- 10 tis. Kč).

50,0 8 50,0

2/3 RČVUT Prausová I.,

Ing.

Mentoring ČVUT 2014 27.8.2014 Program mentoring existuje na ČVUT již 8 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 (5 tis. Kč) a odměnu za řešení 

projektu (5 tis. Kč).

60,0 8 60,0 Podmínkou projektu je koordinace SW 

záležitostí s prorektorem pro IS

2/4 FSv Pavlíková M.,

doc. Ing., Ph.D.

Chemie hravě 5.9.2014 ČVUT zahájilo spolupráci se ZŠ na nám. 

Svobody, P-6 s cílem formovat technické 

myšlení budoucích studentů. K tomu je 

organizován pro žáky ZŠ projektový týden s 

návštěvou laboratoře chemie FSv a vlastními 

pokusy žáků. Prostředky se požadují na nákup 

materiálu pro pokusy (11 tis. Kč) a odměnu 

spolupracujícím doktorandům (5 tis. Kč). 

16,0 4 16,0

2/5 FSv Šťástka J.,

Ing.

Propagace výukových projektů 

ČVUT řešených v Podzemní 

laboratoři Josef

9.9.2014 Cílem projektů je zvýšení propagace 

meziuniverzitních, univerzitních a fakultních 

projektů realizovaných v Podzemní laboratoři 

Josef. Budou vytvořené webové stránky 

výukových projektů a připravené a vytištěné 

propagační letáky v Čj a v A. Dotace se požaduje 

na anglické korektury (7 tis. Kč), odměny pro 

pracovníky (23 tis. Kč), stipendia pro doktorandy 

spolupracující na projektu (15 tis. Kč) a tisk 

letáků (5 tis. Kč).

50,0 4 30,0

2/6 R ČVUT Králová A.,

Mgr.

Workshop  na podporu 

začínajících vědecko-

výzkumných pracovníků a 

studentů doktorského studia při 

přípravě vědecko-výzkumných 

projektů (národních i 

mezinárodních)

12.9.2014 Cílem projektu je zlepšit orientaci mladých 

výzkumných pracovníků a doktorandů v 

problematice přípravy a řízení vědecko-

výzkumných projektů. Účastníci workshopu si 

osvojí znalosti a dovednosti potřebné pro 

přípravu a realizaci projektu. Dotace se požaduje 

na úhradu lektora (23 tis. Kč) tisk materiálů (2 tis. 

Kč) a občerstvení pro účastníky (3 tis. Kč).

28,0 10 28,0

2/7 ÚTEF Svobodová J.,

Ing.

Seminář "Progresivní detekční 

metody ve výuce subatomové a 

částicové fyziky na ZŠ a SŠ"

8.9.2014 Cílem projektu je uspořádání semináře pro 

učitele 2.stupně ZŠ a SŠ a seznámit je s 

výukovou sestavou MX-10 a praktickými 

aplikacemi. Tato sestava je moderní vzdělávací 

pomůcka pro demonstraci ionizujícího záření a 

analýzu radioaktivních zdrojů, vyvinutá ve 

spolupráci ÚTEF a CERN. Požadovaná dotace 

je určena na ubytování a stravování účastníků 2- 

denního semináře (20 osob, 22 tis. Kč), 

pronájem 6 souprav MX-10 (6 tis. Kč), odměny 

pro lektory (4 lektoři, 12 tis. Kč).

40,0 2 38,7

2/8 Studentská unie 

ČVUT - BEST 

Prague

Štván V. EBEC Prague 2015 15.9.2014 EBEC Prague 2015 je technická soutěž pro 

4členné týmy studentů ČVUT. Týmy soutěží ve 

dvou kategoriích s cílem dokázat schopnost 

aplikovat logické myšlení a získané znalosti ze 

studia při řešení reálných praktických úkolů. 

Národní kolo EBEC 2015 se uskuteční 

4.11.2014. Dotace 15 tis. Kč se požaduje na 

pronájem prostor a propagační materiály (letáky, 

plakáty).

15,0 0 0,0 Studentská unie ČVUT je 

samostatný právní subjekt, IČO 

67981224.

2/9 FIT Pulc P.,

Ing.

Audiovizuální propagace ČVUT 7.9.2014 Cílem projektu je posílení multimediální 

propagace ČVUT a spolupráce ústavů a 

součástí ČVUT se spolky ČVUT. Výstupem 

bude propagační video ĆVUT, využitelné všemi 

součástmi ČVUT. Dotace se požaduje na pokrytí 

mzdových nákladů (10 tis. Kč - pracovníci FEL, 

CESNET, VIC), materiálové náklady (60 tis. Kč - 

mikrofon, stativ 2x, záznamová média, kabelová 

vedení) a kancelářské potřeby (10 tis. Kč). 

80,0 5 60,0 Kráceny mzdy, kráceny 

kancelářské potřeby, projekt se tím 

omezí pouze na nákup technického 

vybavení. Projekt musí být 

realizován pouze v roce 2014.

CELKEM 478,0 372,7

Zbývající prostředky FCA 2014: plán -105,3

Zbývající peostředky FCA 2014 skutečnost 0,0
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