
Seznam řešených projektů 2018

název projektu řešitel(ka) pořadatel
doba řešení 

projektu

přidělené finanční 

prostředky (student)

přidělené finanční prostředky 

(organizace)

Studentský ples ZČU 2018 student  ESN Pilsen
29.03.2018 -

30.03.2018
47 000

Studenti a Jaderné dny 2018 student
17.04.2018-

31.05.2018
89 030

Festival arabské kultury 2018 student 
12.02.2018-

04.06.2018
160 000

Dioné - Jaro 2018 studentka
13.03.2018 - 

31.05.2018
13 300

Prkna Neprkna studentka
13.03.2018 - 

30.06.2018
74 400

Zachraň život na ZČU II studentka
05.03.2018 -

31.08.2018
33 550

Mezinárodní festival road movies student 
1.4.2018 - 

31.07.2018
48 970

Kapeláž X. studentka
13.04.2018-

30.06.2018
49 400

Fort Boryard student
11.04.2018-

29.06.2018
21 700

Tradiční celouniverzitní pochod Exodus - 

jaro 2018
student

30.04.2018 - 

30.06.2018
34 460

Zachraň život na ZČU je projekt, ve kterém studenti oboru Zdravotnický záchranář pořádají kurzy první pomoci pro zájemce ze Západočeské univerzity z řad studentů, 

akademických pracovníků, dalších zaměstnanců univerzity a pro laickou veřejnost.

Neposkytnutí první pomoci je jedním z problémů naší společnosti a důvodem tohoto jednání je často strach, že nesprávným postupem dojde k dalšímu poškození postiženého 

nebo neznalost správných postupů.

Jediným řešením tohoto problému je edukace a motivace široké veřejnosti v této problematice. Poskytnutí kvalitní první pomoci může být rozhodující faktor v přežití obětí 

náhlé srdeční zástavy nebo účastníků dopravních nehod.

Druhý ročník atraktivní únikové hry pros studenty ZČU, odehrávající se v prostorách FST.

Exodus je tradiční celouniverzitní pochod určený studentům, zaměstnancům i absolventům ZČU, který má již zaběhlou tradici. Jedná se o turistický výlet do okolí Plzně. 

Cestou budou na účastníky této akce čekat nejrůznější úkoly na zpestření cesty a zastávky na občerstvení. Občerstvení bude na účastníky čekat také na konci cesty. Na tomto 

projektu bychom rádi spolupracovali s ostatními studentskými organizacemi.

Projekt slouží k zajištění chodu nezávislého studentského informačního serveru Dioné po technické a redakční stránce v druhém semestru akademického roku 2017/2018. Z 

projektu je hrazena odměna webmasterovi serveru, redaktorům serveru a dalším studentům, kteří se na chodu Dioné nějakým způsobem podílejí - tzn. reprezentace Dioné na 

univerzitních akcí, vydávání článků, akcí, soutěží, komiksů, anket a jiných. Z projektu jsou hrazeny rovněž propagační materiály ZČU sloužící jako ceny v soutěžích, které 

Dioné pořádá pro studenty ZČU s cílem zvýšit zájem o dění na univerzitě, stejně tak jako dárky pro studenty, kteří si přijdou poslechnout naše přednášky.

Jedná se o jednodenní tradiční multikulturní festival, který umožňuje studentům, absolventům a zájemcům o studiu na ZČU předvést svůj talent veřejnosti. Letos bude 

realizován již 6. ročník, který bude zaměřen zejména na tanec, hudební tvorbu, divadlo a akrobacii. Tento ročník přinese novinku, a to představení výrobků z dílen studentů 

oboru Fashion design na FDULS zakončené módní přehlídkou. Projekt vytváří vhodný prostor pro setkávání mladých lidí se stejnými zájmy, kteří se vzájemně inspirují.

Cílem Mezinárodního festivalu road movies je prezentovat celovečerní a dokumentární filmy a doprovodné akce (panely, přednášky a workshopy), které oslavují lidskou 

rozmanitost a rozšiřují naše poznání a pochopení odlišných kultur. Dalším cílem je pak propagovat související aktivity studentů a akademiků ZČU, šířit dobré jméno 

univerzity (nejen v ČR ale také v zahraničí) a podpořit její třetí roli. Svým publikem míří festival nejen na zájemce z řad studentů a akademiků Západočeské univerzity v 

Plzni, ale také na širokou veřejnost. Součástí projekcí budou také zahraniční (studentské) snímky, které podpoří mezikulturní dialog a dají impuls ke vzájemné spolupráci. 

Neziskový festival organizují studenti ZČU a proběhne ve dnech 18. – 20. 6. 2018 v Plzni v prostorách DEPO 2015.

anotace

Studentský ples ZČU pro rok 2018 je tradiční akcí, jež je silně spjatá se Západočeskou univerzitou, což ostatně dokazuje fakt, že se letos jedná již o 12. ročník plesu. Letos 

se uskuteční ve čtvrtek 29.3.2018. Tomuto datu předchází přípravná fáze projektu, která již probíhá. Hlavním cílem projektu je uspořádání společenské akce v 

reprezentativních prostorách Parkhotelu Plzeň. Tuto akci každoročně navštíví stovky studentů, absolventů, pedagogů, zástupců plzeňských institucí, firem i vedení města 

Plzně, ale také zahraničních studentů. Tato společenská akce tedy propaguje dobré jméno ZČU mezi širokou veřejnost a různorodé publikum. Zároveň nekopíruje minulé 

projekty, ale stále se snaží inovovat a zlepšovat průběh programu plesu a zvyšovat spokojenost návštěvníků.

Ve dnech 19. dubna až 23. května 2018 se na ZČU konají tradiční Jaderné dny, které pořádá Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci se ŠKODA JS a.s. a CENEN 

(Czech Nuclear Education Network). Studenti Fakulty strojní, Fakulty elektrotechnické a Fakulty aplikovaných věd se podílejí na spoluorganizování Jaderných dnů a během 

těchto dnů povedou komentované prohlídky tematických expozic, jež jsou věnovány jaderné energetice. Dále studenti budou poskytovat odborné konzultace pro návštěvníky 

Jaderných dnů a v neposlední řadě se budou podílet na koordinování odborných seminářů a přednášek pro střední školy. Časový přesah projektu je nezbytný pro zajištění 

dopravy, instalace a následné demontáže vystavovaných exponátů.

Cílem Festivalu arabské kultury je přiblížit život a kulturu Blízkého východu prostřednictvím přednášek, kulturních, hudebních a kinematografických akcí, besed a 

workshopů zájemcům nejen z řad studentů a pracovníků Západočeské univerzity v Plzni, ale i široké veřejnosti. Hlavní program bude probíhat ve dnech 22. 3. - 1. 4. 2017 v 

Plzni, přičemž doprovodný program se bude konat od 1. 3. do 30. 4. 2017. Organizace festivalu bude zajištěna studenty, pracovníky a absolventy Katedry blízkovýchodních 

studií FF ZČU. Mezi účinkujícími budou arabisté, spisovatelé, novináři, cestovatelé, umělci a další odborníci nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. Festival dává 

prostor cizincům z oblasti Blízkého východu prezentovat svou kulturu prostřednictvím debat a přednášek na půdě ZČU, což přispívá k začleňování cizinců do české 

společnosti. Díky podpoře Festivalu arabské kultury se ZČU prezentuje jakožto instituce, která upozorňuje na důležitost vedení mezikulturního dialogu a významně 

podporuje mimoškolní aktivity svých studentů. To slouží k šíření dobrého jména ZČU nejenom v domácím prostředí, ale i v zahraničí.

Jedná se o tradiční jednodenní hudební festival, který letos oslaví již desáté narozeniny. Projekt umožňuje studentským začínajícím kapelám předvést svůj talent veřejnosti. 

Kapely mají také možnost vyzkoušet si, jaké to je stát na velkém pódiu s profesionálním vybavením. 

Tato akce přispívá ke kulturnímu dění na ZČU, kterého se mohou zúčastnit nejenom stávající studenti a zaměstnanci Západočeské univerzity, ale i její absolventi a zájemci o 

studium.


