
Závěrečná zpráva 

grantu  č. 8932200N403   za rok   2022 

podpořeného z prostředků 

Fondu studentských projektů – studentské grantové soutěže V. Stejskala 

 

 

 
Řešitel projektu: Tomáš Pícha 

 

Název  projektu: Souboj fakult 10./11. ročník 

 

Výše poskytnutého grantu 65 000 Kč  

 

Celkové náklady  66 500 Kč 

 

Zhodnocení dosažených výsledků: 

Projekt organizovaný členy SU ČVUT povzbuzuje sportovního ducha a soutěživosti mezi 

fakultami a obohacuje tak studentský život. Letošními plánovanými sporty byly fotbal, 

basketbal, závod dračích lodí při rektorském dni v letním semestru. V zimním semestru pak 

bowling, florbal a volejbal. 

Z důvodu nízkého zájmu o turnaj v basketbalu byl zápas zrušen a na základě této zkušenosti 

byla mezi studenty realizovaná anketa, která zjišťovala, o které sporty studenty lákají. Na 

základě anketních výsledků se naplánovaly nové sporty na zimní semestr. Díky vhodně 

zvoleným sportům se enormně zvýšil zájem o souboje a některé týmy musely být odmítány z 

kapacitních důvodů. Celkový počet zúčastněných studentů se pohybuje kolem 600.  

Nejvíce oblíbenou disciplínou byly tradičně závody v dračích lodích, které organizuje Pražský 

klub dračích lodí. Závodu se pravidelně účastní i zaměstnanci univerzity. Jako vánoční odměna 

pro studenty byl v průběhu vánočních prázdnin realizován i hokejový trénink pod taktovkou 

hokejového týmu Engineers Prague spojený se zápasem, během kterého zkušení hokejisté z řad 

studentů zaučili své kolegy z univerzity v tom, jak správně bruslit a hrát hokej.  

Desátý ročník souboje fakult velice vydařeně vyhráli studenti z Fakulty informačních 

technologií. Současný 11. ročník je v plném proudu a na svého vítěze teprve čeká. Úspěšné 

týmy byly odměněny dary z pivovaru Svijany, které pomohly zajistit zaměstnanci ÚTVS 

ČVUT a mezi odměnami byly i předměty poskytnuté PR oddělením Rektorátu ČVUT. 

Jednotlivé fakulty ČVUT podpořily propagaci projektu skrze své sociální sítě.  

Prostředky z Fondu studentských projektů pomohly zajistit prostory pro jednotlivé turnaje. 

Jednalo se o sportoviště na Strahovských kolejích pod správou SÚ ČVUT a sportoviště ÚTVS 

ČVUT, doplněné o hokejový Stadion Hvězda a prostory Bowlingu Dejvice. Finanční 

prostředky vynaložené nad výši uděleného grantu FSP šly na vrub Studentské unie ČVUT. 

Díky přetrvávajícímu zájmu studentů je v plánu v projektu pokračovat i v příštím roce a nadále 

tak podporovat sportovní aktivity studentů a soutěživost mezi fakultami ČVUT.  

      



Povinné přílohy vyúčtování: 

∙ propagační materiály akce  

 

 

 



 
 

 



 

 



 

 



 
 

 

 
 


