
Závěrečná zpráva 

grantu  č. 1/4/2020    za rok   2020 

podpořeného z prostředků 

Fondu studentských projektů – studentské grantové soutěže V. Stejskala 

 

 
 

Řešitel projektu: Bc. Dominik Šídlo 

 

Název  projektu: Celoškolské kolo inženýrské soutěže EBEC 2021 

 

Výše poskytnutého grantu 30 000 Kč  

 

Celkové náklady  137 236 Kč 

 

Zhodnocení dosažených výsledků: 

 
Ve středu 27. listopadu 2019 se měl konat již osmý ročník naší tradiční soutěže EBEC, která byla 

kvůli interním regulím naší organizace na poslední chvíli přejmenována na emec. Soutěž 

se, ačkoliv byla připravena a soutěžící přihlášeni, nekonala, neboť v den konání byla nahlášená bomba 

a museli jsme evakuovat budovu. Propagace, přípravy a občerstvení pro tuto zrušenou akci naší 

organizaci vyšli na částku 86 125 Kč. Akce měla být podpořena z grantu č. 1/6/2019. Z důvodu 

zrušení akce nám byl však nájem za prostory Fakulty elektrotechnické a strojní odpuštěn, a tedy 

prostředky z grantu nevyužity. 

 

Po dohodě s původními účastníky a partnery akce jsme se domluvili na novém termínu 19.2.2020. 

Celodenní soutěže se z původních 89 přihlášených studentů ČVUT účastnilo 59. V kategorii 

Interactive Design soutěžilo 7 týmů, v kategorii Team Design soutěžilo také 7 týmů a v kategorii Case 

Study soutěžili 4 týmy. Účastníci byly zejména studenti Fakulty strojní, elektrotechnické a 

informačních technologií. Soutěž proběhla v prostorách studovny Fakulty elektrotechnické a strojní a 

učebně Fakulty elektrotechnické. Doprovodný program zajistili 4 firmy, které se v průběhu dne 

prezentovaly studentům ČVUT a zároveň se podílely na zadání a vyhodnocení soutěže. Soutěžícím 

bylo během soutěže poskytnuto občerstvení a pro vítěze byly připraveny zajímavé a hodnotné ceny. 

 

Po domluvě s Odborem pro studium a studentské záležitosti byl vystaven požadavek na objednávku 

pronájmu prostor na Fakultě elektrotechnické. Po schválení nám byly poskytnuty finanční prostředky 

ve výši 15 000 Kč.  

 

Grant č. 1/4/2020 měl být původně čerpán v dalším kole soutěže EBEC 2021, které bylo plánováno na 

listopad roku 2020. Z důvodu stále probíhající pandemie COVID-19 a charakteru soutěže se však 

odložila veškerá organizace a plánování této soutěže na dobu neurčitou. 

 

Povinné přílohy vyúčtování: 

• propagační materiály akce  

 

 

V Praze dne …………….     …………………………………… 

jméno a čitelný podpis               

řešitele 

27.01.2021 Dominik Šídlo



 
Obrázek 1: Návrh triček pro účastníky 

 

 
Obrázek 2: Fotografie s účastníky soutěže 


