
Seznam řešených projektů 2016

název projektu řešitel(ka) pořadatel
doba řešení 

projektu

přidělené finanční 

prostředky (student)

přidělené finanční prostředky 

(organizace)

Akademici Plzeň 2017 student
01.03.2017-

01.12.2017
200 000

  Univerzitní upír - 21. a 22. semestrník student
01.03.2017-

01.12.2017
41 000

Studentský ples ZČU 2017 student  ESN Pilsen
01.04.2017-

28.04.2017
34 000

Buddy trička - Don't just study be a Buddy student  ESN Pilsen
20.03.2017-

31.10.2017
21 000

Správa a činnost studentského informačního 

serveru Dioné - 2. semestr akademického 

roku 2016/2017

studentka 
15.02.2017-

31.05.2017
14 700

Festival arabské kultury 2017 student 
13.02.2017-

25.09.2017
150 000

Účast studentů ZČU na Veletrhu vědy 

pořádaném Akademií věd 2
studentka

01.05.2017-

16.06.2017
37 000

Prkna Neprkna student

Stavovská unie 

studentů Západočeské 

univerzity v Plzni

10.04.2017-

30.06.2017
50 000

Studenti a Jaderné dny 2017 studentka
18.04.2017-

31.05.2017
11 300

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.

Účast studentů na Veletrhu vědy Akademií věd v Praze v samostatné expozici. Prezentace ZČU, studia na ZČU a konkrétních aktivit studentů FPE ZČU. Veletrh se bude konat ve 

dnech 8. až 10. června 2017 v Praze na výstavišti PVA EXPO v Letňanech. Účast studentů FPE ZČU plánovaná na všechny tři dny.

Jedná se o jednodenní tradiční multikulturní festival, který umožňuje především studentům ZČU předvést svůj talent veřejnosti. Letos bude realizován již 4. ročník, který bude 

zaměřen zejména na tanec všeho druhu, akustickou muziku, divadlo, ale i na jiné umělecké formy. Projekt vytváří vhodný prostor pro setkávání studentů se stejnými zájmy, kteří 

se vzájemně inspirují. V příloze je uvedena statistika návštěvnosti, počtu organizátorů a účinkujících na projektu z let 2013 -2015, a také statistika spokojenosti z předchozího 

roku.

Ve dnech 20. dubna až 25. května 2017 se na ZČU konají tradiční Jaderné dny, které pořádá  Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s ŠKODA JS a  a.s.  CENEN. 

Studenti Fakulty strojní se podílejí na spoluorganizování Jaderných dnů a během těchto dnů povedou komentované prohlídky tematických expozic, které jsou věnovány jaderné 

energetice a odborné konzultace pro návštěvníky, a budou pracovat jako koordinátoři během přednášek pro střední školy a odborných seminářů. Časový přesah projektu je dán 

nutností dopravy, instalace a demontáž vystavovaných exponátů.

anotace

Naším hlavním cílem je reprezentace Západočeské univerzity na evropském a regionálním poli. Chceme ukázat naši univerzitu v dobrém světle studentům z jiných zemí a 

především ukázat, že Západočeská univerzita je moderní organizace, která má nejvyšší zájem na tom, aby z jejích řad odcházeli absolventi nejenom chytřejší, ale také zkušenější 

a připravenější. Dalším naším cílem je zaujmout uchazeče o studium a ukázat jim, že se nemusí bát, že by na naší univerzitě nedostali dostatek prostoru k plnění jejich 

mimoškolních aktivit a snů. Akademici Plzeň jsou totiž důkazem toho, že naše univerzita velice podporuje aktivní studenty.

Univerzitní upír je tradiční akce na ZČU pořádaná studenty FZS a FPE na podporu dárcovství krve. V posledních letech se věnuje také osvětě o problematice dárcovství kostní 

dřeně a možnosti vstupu do Českého národního registru dárců dřeně.

Studentský ples ZČU pro rok 2017 je tradiční akcí, jež je silně spjatá se Západočeskou univerzitou, což ostatně dokazuje fakt, že se letos jedná již o 11. ročník plesu. Letos se 

uskuteční ve středu 12.4.2017. 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.

Buddy je český student ZČU, který ve svém volném čase pomáhá zahraničnímu studentovi s jeho pobytem. Každému studentovi ZČU, který veškerou činnost dělá dobrovolně, 

bychom rádi za odměnu darovali buddy tričko, které kromě samotného programu Erasmus a mobilit propaguje i ZČU

Projekt slouží k zajištění chodu nezávislého studentského informačního serveru Dioné po technické a redakční stránce ve druhém semestru akademického roku 2016/2017. 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 akcích, vydávání článků, akcí, 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.
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Kapeláž IX. studentka

Stavovská unie 

studentů Západočeské 

univerzity v Plzni

10.04.2017-

30.06.2017
50 000

Prvákoviny ZČU 2017 student AIESEC Plzeň
10.04.2017-

21.09.2017
89 870

Zachraň život na ZČU studentka
01.06.2017 - 

01.12.2017
54 000

Tradiční celouniverzitní pochod Exodus - 

podzim 2017
student 

24.07.2017 - 

20.10.2017
34 460

Dioné - podzim 2017 studentka
10.07.2017-

01.12.2017
10 160

Výlety pro zahraniční studenty v zimním 

semestru akademického roku 2017/2018
student  ESN Pilsen

01.09.2017-

01.12.2017
18 056

Propagace ZČU na mezinárodní úrovni 

prostřednictvím zahraničních studentů
studentka  ESN Pilsen

01.09.2017-

01.12.2017
5 185

Podpora kulturních večerů pro studenty 

ZČU v zimním semestru 2017/2018
studentka  ESN Pilsen

01.09.2017-

01.12.2017
23 541

Buddy víkend studentka  ESN Pilsen
10.07.2017-

01.12.2017
31 200

Prvákoviny jsou vzdělávací a seznamovací kurz pro studenty prvních ročníků Západočeské univerzity v Plzni. Program projektu je založen  na 3 pilířích:  osobním rozvoji, 

informacích o ZČU a zábavě. Uskutečňují se poslední víkend před začátkem semestru v září a každoročně se jich účastní 90 až 110 právě nastupujících prváků. Prvákoviny 

pořádá AIESEC Plzeň již od roku 2010. Projekt je každoročně organizován studenty ZČU, současnými i bývalými členy AIESEC, pracovníky ZČU a podílí se na něm i 

zahraniční vysokoškolští studenti. Hlavním cílem je usnadnit studentům orientaci v novém prostředí univerzity, pomoci s přechodem ze střední školy na vysokou a předat jim 

poznatky od starších studentů. Klíčovou část projektu tvoří i rozvoj komunikačních, prezentačních a dalších měkkých dovedností účastníků, většinou i v anglickém jazyce, které 

jim usnadní cestu vysokoškolským studiem. V neposlední řadě je úkolem Prvákovin informovat studenty o školních i mimoškolních aktivitách, jakými jsou například činnost 

studentských organizací, možnosti studijních a pracovních stáží v zahraničí či možnosti volnočasového vyžití v západočeské metropoli.

anotace

Jedná se o jednodenní tradiční hudební festival, který umožňuje především studentům ZČU předvést svůj talent svým spolužákům a veřejnosti. Letos bude realizován již 9. ročník 

a jako každý rok se zde budou moci ukázat ty nejlepší studentské kapely. Projekt vytváří vhodný prostor pro setkávání studentů se stejnými zájmy, kteří se vzájemně inspirují.

Projekt Kulturních večerů se zaměřuje na zvyšování povědomí o rozdílných kulturách, toleranci a zkvalitnění a podporu studentského života při ZČU. Cílovými osobami jsou jak 

studenti čeští, tak i ti zahraniční, kteří přijíždějí studovat na Západočeskou univerzitu v rámci mezinárodních studijních mobilit.

Činnost Buddy studentů je dobrovolná. Pomáhají přijíždějícím zahraničním studentům s prvními krůčky na ZČU i se sociálním zapojením do české kultury. Pro nové, ale i 

stávající Buddy studenty připravujeme tak zvaný Buddy víkend. Tato akce slouží pro jejich vzájemné poznání, utužení kolektivu a předávání znalostí pod dohledem zkušenejších 

členů.

Zachraň život na ZČU dá možnost studentům, akademickým pracovníkům, dalším zaměstnancům univerzity a laické veřejnosti nabrat vědomosti a dovednosti v oblasti první 

pomoci, zdokonalit se v jejím poskytování a pomůže získat důvěru v sebe sama, která je při záchraně života často rozhodujícím faktorem. První pomoc by měla být základní 

výbavou do života každého člověka, ať už působí v jakémkoliv oboru. Západočeská univerzita se stane bezpečnější místem a účastníci kurzu se naučí zachránit lidský život

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 prvním 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.

Projekt je zaměřen na podporu aktivit, a to konkrétně výletů pořádaných studentskou organizací ESN Pilsen, z.s. V zimním semestru přijede přibližně 150 zahraničních studentů 

skrze program Erasmus a dalších přibližně 20 přes další programy. Celkem tedy na ZČU bude pobývat přes 170 zahraničních studentů. Pro tyto studenty členové ESN Pilsen 

připravili několik výletů do zajímavých koutů České republiky. 

Naší činností tvoříme zahraničním studentům širokou škálu volnočasových aktivit. Díky těmto aktivitám mají studenti bohatý program po celý semestr a jsou tak se svým 

pobytem na ZČU spokojenější. Právě jejich spokojenost se poté promítá do zvýšení počtu přijíždějících studentů. Za posledních několik let se počet přijíždějících studentů více jak 

zdvojnásobil. Zatímco v roce 2012 to bylo 80 studentů, nyní k nám jezdí více jak 250 studentů za akademický rok. Většina studentů, kteří sem jezdí, zná osobně studenty, kteří 

zde byli před nimi, a jedním z důvodů jejich příjezdu je právě bohatý program, který se jim zde naskýtá.

Erasmus Student Network (ESN) je největší studentská organizace v Evropě, která má více než 15 000 členů ve 39 zemích světa, kde působí na více než 900 univerzitách. V 

rámci své dobrovolnické činnosti se snaží usnadňovat a zpříjemňovat studijní pobyt zahraničních studentů na univerzitě v cizí zemi. Rádi bychom PR předměty ZČU poskytli 

přijíždějícím zahraničním ERASMUS+ studentům jako odměny pro výherce soutěží konaných během akademického roku. Zahraniční studenti ocení odměnu formou 

propagačních předmětů ZČU, pomocích kterých  budou naši univerzitu propagovat za hranicemi naší republiky. 

Druhou částí projektu jsou propagační materiály pro samotné členy ESN Pilsen. 

Jelikož je ESN organizací mezinárodní, koná se každoročně několik akcí jak v ČR, tak i v zahraničí, kde bychom rádi jako členové organizace ESN podporovali a propagovali 

dobré jméno Západočeské univerzity a ukazovali, že jsme hrdými studenty právě Západočeské univerzity v Plzni.


