
Závěrečná zpráva 

grantu č. 6/7/2022 za rok 2022 

podpořeného z prostředků 

Fondu studentských projektů – studentské grantové soutěže V. Stejskala 

 

 
 

Řešitel projektu: Jiří Čížek 

 

Název projektu: UZEL 2022 

 

Výše poskytnutého grantu: 20 000 Kč  

 

Celkové náklady: 270 000 Kč 

 

Zhodnocení dosažených výsledků: 

 

Seznamovací kurz UZEL pro studenty prvního ročníku Fakulty dopravní proběhl ve dnech 15.-

18. 9. 2022. Jednalo se o již desátý ročník a po páté byl za místo konání zvolen rekreační areál 

Garnataurus ve Vlastějovicích. Na akci dorazilo zhruba 100 studentů prvního ročníku. Dále 

akci navštívilo přibližně 30 hostů z řad vedení fakulty, sponzorů nebo Studentské unie ČVUT. 

Za organizaci akce zodpovídali tradičně členové fakultního studentského klubu eFDrive, a to 

v počtu 20 členů.  

 

V průběhu tří dnů účastníci spolupracují v desetičlenných skupinách na kurzových úkolech. 

Ty jsou završeny poslední den stavbou lodi, kterou účastníci na závěr kurzu prezentují 

a podrobují zkouškám. Zároveň s hlavním programem probíhá doprovodný program v podobě 

prezentací sponzorů, ústavů fakulty, vedení včetně děkana ČVUT FD prof. Ing. Ondřeje 

Přibyla, Ph.D., či dalších uskupení působících na vysokoškolské půdě. Každý večer pak 

probíhal večerní program včetně karaoke nebo her o kurzovou měnu. 

 

Akci bohužel do značné míry negativně ovlivnila nepřízeň počasí. Nebylo možné provést 

veškerý připravený program v plném rozsahu, a tak muselo být několikrát přikročeno 

k programu náhradnímu. Ve všech ostatních ohledech však lze akci považovat za zdařilou. 

Hlavním cílem akce je seznámit studenty prvního ročníku mezi sebou a také se staršími členy 

akademické obce. Tento cíl byl naplněn. Zároveň po kurzu obdrželi studenti formulář pro 

zpětnou vazbu, jehož výsledky budou zapracovány do dalšího ročníku kurzu. 

 

Finance z poskytnutého grantu byly využity na pořízení unikátních rozlišovacích trik, která 

každý účastník akce obdržel v uvítacím balíčku. Tato trika jsou každoročně unikátní 

s tematickým potiskem a účastníci si je ponechávají jako památeční předmět. 

 

 

 

V Praze dne   14. 1. 2023     …………………………………… 

jméno a čitelný podpis               

řešitele 



Povinné přílohy vyúčtování: 

• propagační materiály akce 

 

Výčet sponzorů a podporovatelů na webových stránkách uzel.su.cvut.cz: 

 

 
 

Trika pořízená z fondu studentských projektů: 

 

 



 
 


