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Název  projektu: Školení členů SU ČVUT 

 

Výše poskytnutého grantu 25 000 Kč  

 

Celkové náklady  27 000 Kč 

 

Zhodnocení dosažených výsledků: 

 

Studenti, kteří působí jako aktivní členové Studentské unie ČVUT věnují svůj volný čas 

dobrovolnické aktivitě v této organizaci a pomáhají tak realizovat akce a projekty, které 

obohacují studentský život v akademickém prostředí ČVUT. Pro řadu studentů se jedná o první 

zkušenost s komplexními projekty a organizační činností. Ta je spojena s potřebou zvládat 

týmovou spolupráci, mezilidskou komunikaci, time management, práci se stresem a dalšími 

dovednostmi, ve kterých studenti teprve nabírají zkušenosti.  

Cílem tohoto projektu je na profesionální úrovni vzdělávat a školit aktivní členy SU ČVUT. 

Vzdělání pomáhá aktivním překonat náročné výzvy spojené s organizací a realizací projektů a 

zvyšuje jejich kvalitu. Zároveň se jedná o jednu z forem odměny pro dobrovolně aktivní 

studenty.  

 

V roce 2022 pomohly prostředky z Fondu studentských projektů realizovat tři školení pro 

aktivní studenty v rámci Studentské unie ČVUT. Školení byla tématicky zaměřená na stres 

management, efektivní týmovou spolupráci a sociální sítě. První školení zaměřené na zvládání 

stresu bylo realizováno v rámci výjezdního zasedání Studentské unie ČVUT. Druhé školení 

proběhlo na Strahovských kolejích a představilo fáze vývoje týmové spolupráce a jak ji 

efektivně zvládnout. Třetí školení neslo téma práce se sociálními sítěmi, jak oslovovat 

komunity a možnosti propagace (reklamy). V celku na školení dorazilo bezmála 90 studentů. 

 

Dle získané zpětné vazby hodnotili studenti školení velice pozitivně a nabyté znalosti chtějí 

uplatnit v každodenní praxi, ale i při studiu a rovněž v kariéře a nejen profesním životě. V 

dalším roce je proto zájem opět realizovat školení a vybrat další témata, na která se v roce 2022 

nedostalo. 

 



 

Povinné přílohy vyúčtování: 

∙ propagační materiály akce  

 

 

 


