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Zápis z 84. jednání 

Grantové komise pro podporu aktivit studentů 

konaného dne 16. května 2018 

 

Přítomni: Bc. Tomáš Ausberger, Mgr. Anna Ponížilová, Zdeněk Rod, Ing. Petr 

Řezáček, Ph.D.  

Omluven:  RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. 

Hosté:    Silvija Piterková 

Grantová komise pro podporu aktivit studentů byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 

Nepřítomný člen komise zaslal svá stanoviska e-mailem. 

Předsedkyně komise, Mgr. Ponížilová, zahájila jednání s následujícím programem:  

1) Žádosti o projekt GRAS:  

a. Přednáškový klub 

b.  Bohemia II. 

c. Akademici Plzeň 2018 

2) Různé 

V úvodu administrátorka GRAS, S. Piterková, seznámila komisaře s aktuálním přehledem 

finančních prostředků. Na podporu studentských projektů zbývá rozdělit 516.327,- Kč na věcné části dle 

směrnice rektora 32R/2016 GRAS (dále jen „směrnice“) čl. 1, odst. 2, bodu a). Na osobní náklady 

(stipendia) lze rozdělit částku ve výši 21.900,- Kč dle čl. 1, odst. 2, bodu b) směrnice. 

 V první části jednání komise posoudila podané projekty. 

a) Přednáškový klub 

Projekt byl projednáván na předchozím zasedání komise (duben 2018) a byl zamítnut. Důvodem 

byl především fakt, že projekt přesahuje standardní studentské projekty, pro něž je soutěž GRAS určena. 

Na minulém jednání byl diskutován také rozpočet projektu. Administrátorka vysvětlila, že stanovené částky 

za střih a natáčení videa (služby) odpovídají ceníku ZČU a zároveň se omluvila, že o této skutečnosti 

neinformovala komisaře již na předchozím zasedání komise. Komise administrátorce poděkovala za 

doplnění, nicméně jelikož soutěž GRAS je určena studentským projektům a projekt mj. jiné také uvádí, že 

v minulosti byla využita práce studentů, „kteří se postarali o technické zpracování a hlavně o natočení 

přednášky,“ není zcela jasné, zda se na natočení videa ve studentském projektu nutně musí vztahovat ceník 

ZČU. 

Řešitel v tomto opraveném projektu odstranil některé kritizované položky z rozpočtu, čímž snížil 

celkovou požadovanou částku na úhradu věcných nákladů. Zároveň však komisaři podotkli, že není zcela 

jasné, z jakého důvodu došlo k navýšení požadované částky na úhradu stipendií. Komisaři ocenili 

podrobnější vysvětlení dvojnásobného počtu pozvánek oproti plánovanému počtu hostů. Administrátorka 

rovněž připomněla, že propagační předměty, tedy košile s logem Přednáškového klubu, se musí vysoutěžit 

a s ohledem na termíny přednášek není možné jejich nákup stihnout včas. 
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Komisaři se pozastavili nad tím, že v organizačním zajištění projektu je z větší části popsána 

práce zaměstnanců ZČU a spolupráce s externími subjekty (6 odstavců textu), zapojení studentů je popsáno 

pouze v 1 odstavci.  Podobně nerovnoměrně je rozložena i práce na projektu. Zatímco studenti (stipendia) 

se na pracích na projektu mají zapojit v rozsahu cca 40%, střih a natáčení videí má být hrazeno jako služba 

a tvoří zhruba 60% práce odvedené na projektu. Využití služeb samo o sobě nemusí být v projektu 

překážkou, nicméně, jak bylo citováno výše, v minulých letech bylo i k tomuto úkolu možno využít práci 

studentů, čímž studenti ZČU nepochybně získávali cenné zkušenosti. Proč tedy aktivitu studentů nyní mají 

nahradit placené služby? 

Projekt si stanovuje dva cíle: 1) „Nejznámější klub v České republice“ a 2) „Export 

Přednáškového klubu na Slovensko“.  Ze stanov Přednáškového klubu se dozvídáme, že „základními účely 

spolku jsou: a) Externí vzdělávání veřejnosti v Plzni[,] b) Zlepšit společensko-kulturní angažovanost 

veřejnosti v Plzni.“ Spolupráce se Západočeskou univerzitou je, pokud jde o oba účely spolku, logické a 

jistě oboustranně přínosné. Cíl projektu č. 2 ovšem vůbec neodpovídá oblastem podpory soutěže GRAS. 

Komisaři se domnívají, že v tomto případě se nejedná o studentský projekt, který by měl být 

podpořen z GRAS. Komisaři se nicméně, podobně jako na předchozím jednání, shodli, že se jedná o 

zajímavý projekt, který má pro ZČU značný potenciál.  

Administrátorka jen doplnila, že ve věci spojené s projektovou žádostí GRAS komunikuje pouze 

s předsedou Přednáškového klubu z. s. na základě plné moci udělené hlavním řešitelem projektu. Předseda, 

jak vyplývá z projektu, není ani nebyl studentem či zaměstnancem ZČU. Hlavní řešitel dosud 

s administrátorkou nekomunikoval. 

Komise se nakonec jednomyslně usnesla projekt nedoporučit k podpoře z GRAS. 

Usnesení č. 1: Komise nedoporučuje projekt „Přednáškový klub“ ke schválení. Nejedná se o 

studentský projekt, nespadá do soutěže GRAS. 

b) Bohemia II. 

Cílem projektu Bohemia II. je vytvořit multiartové představení, které v sobě propojuje několik 

druhů umění a jehož prostřednictvím bude propagována studentská činnost veřejnosti. Komisaři se shodli 

na tom, že projekt Bohemia II. má přínos pro ZČU na poli kulturním, reprezentativním a pedagogickém.  

Pozastavili se nad tím, že z projektu není patrné, zda se na financování projektu podílí i další 

účastníci. Proto se dohodli, že vyzvou řešitele k doplnění této informace pomocí emailové komunikace, což 

dostatečným způsobem učinil v době přípravy zápisu a komise toto zdůvodnění přijala jako další přílohu 

projektu.  

Diskutováno bylo pořízení nahrávky v režimu virtuální reality, jelikož jde o určitou novinku. 

V projektu nicméně dává toto zpracování smysl, a proto se komise – po diskuzi o možném krácení 

prostředků – přiklonila k názoru, že by projekt měl být realizován v plném rozsahu (potenciál zaujmout 

něčím novým). 

Komise se jednomyslně usnesla projekt podpořit v plné výši.  

Usnesení č. 2: Komise doporučuje projekt „Bohemia II.“ ke schválení. Tento projekt přispívá k 

propagaci ZČU a rozvoji studentského života na ZČU. Komise doporučuje stanovit následující podmínku: 

Všechny propagační materiály budou viditelně označeny logem ZČU. 

c) Akademici Plzeň 2018 

Hlavním cílem projektu je reprezentace Západočeské univerzity prostřednictvím sportu na 

evropském a regionálním poli. Projekt byl projednáván na březnovém zasedání komise a byl zamítnut, 

neboť projekt s tak značným významem pro propagaci ZČU (rozsáhlá komunita na sociálních sítích, 

propagace v množství médií, návštěvnost utkání v řádu stovek /běžné zápasy/ až tisíců lidí /výjimečné 

události/ atp.) by měl mít dle názoru komise zajištěno stabilní financování pro každoroční bezproblémový 
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chod (nikoli krátkodobé projekty). Projekt vyvolal dlouhou diskusi, neboť studenti žádají o maximální 

povolenou výši. Komisaři konstatovali, že jelikož je projekt podáván podruhé, stabilnější financování se na 

ZČU zjevně nepodařilo najít. Jde nicméně o jasně studentský projekt, a proto se jednomyslně shodli na 

tom, že projekt podpoří s tím, že požadovaná částka určená na výplatu stipendií bude krácena na částku 

11.900,- Kč z důvodu vyčerpání prostředků na stipendia v soutěži GRAS (max. 200 tis. Kč/rok dle 

směrnice).  

Usnesení č. 3: Komise doporučuje projekt „Akademici Plzeň 2018“ ke schválení, celkovou 

podporu akce ovšem doporučuje snížit na 161.900,- Kč. Věcné náklady zůstávají beze změny a stipendia 

budou snížena na 11.900,- Kč z důvodu vyčerpání prostředků na stipendia v soutěži GRAS. Tato akce 

přispívá k propagaci ZČU a rozvoji studentského života na ZČU. Komise doporučuje stanovit následující 

podmínku: Všechny propagační materiály budou viditelně označeny logem ZČU. 

 

2) Různé 

Předsedkyně komise oznámila svůj záměr nastoupit v červenci na mateřskou dovolenou. Z toho 

důvodu bude třeba hledat náhradního člena komise z řad zaměstnanců ZČU. 

V závěru jednání se komisaři dohodli na příštím termínu zasedání komise, které se bude konat dne 

13. června 2018 od 8:00 hod. S ohledem na to je uzávěrka pro podání nových návrhů stanovena na 

5. června 2018. 

Poté předsedkyně Mgr. Ponížilová jednání komise ukončila. 

 

V Plzni 16. května 2018 

zapsala Silvija Piterková 

 

 

Mgr. Anna Ponížilová 

předsedkyně komise  


