
Seznam řešených projektů 2015

název projektu
doba řešení 

projektu

přidělené finanční prostředky 

v tis. Kč

Evropská univerzitní hokejová liga - Akademici 

Plzeň

11.2.2015 - 

09.12.2015
100

Účast ZČU na Veletrhu vědy pořádaném Akademií 

věd

1.3.2015 - 

27.05.2015
39,6

Univerzitní upír - 18. semestrník
6.2.2015 - 

13.03.2015
26,5

Plzeňská noc 2015 16.10.2015 76

Festival arabské kultury 2015
12.02.2015 - 

30.06.2015
110

Podpora kulturních aktivit ESN Pilsen
16.3.2015 - 

17.07.2015
32,3

Správa a činnost studentského informačního 

serveru Dioné - 2. semestr akademického roku 

2014/2015

23.3.2015 - 

15.05.2015
16,28

Studentský ples ZČU 2015
16.3.2015 - 

24.04.2015
28

Licence vysílání Rádia Bomba
1.4.2015 - 

10.12.2015
36

Ski Trip 2015
17.03.2015 - 

31.03.2015 
12

Festival arabské kultury si klade za cíl prostřednictvím přednášek, besed, kulturních a hudebních vystoupení a workshopů přiblížit život a kulturu Blízkého východu zájemcům z řad 

studentů, pracovníků Západočeské univerzity v Plzni a široké veřejnosti. Hlavní program bude probíhat ve dnech 10.4. - 17.4. 2015 v Plzni, doprovodné akce budou probíhat od 

začátku dubna do konce dubna 2015. Organizace festivalu bude zabezpečena studenty a pracovníky Katedry blízkovýchodních studií (KBS). Mezi přednášejícími budou diplomaté, 

arabisté, novináři, cestovatelé a další odborníci nejen z českých univerzit a organizací, ale také ze zahraničí. Festival rovněž umožní cizincům pocházejícím z oblasti Blízkého východu 

prezentovat prostřednictvím ZČU svou kulturu a zvyklosti, což pomůže jejich integraci v rámci české společnosti. Podporou festivalu se ZČU také zviditelní v očích laické i odborné 

veřejnosti jakožto instituce, která podporuje mimoškolní vzdělávací aktivity studentů, což poslouží k propagaci jejího dobrého jména nejen doma, ale také v zahraničí.

anotace

Jádrem projektu je reprezentace Západočeské univerzity na evropském poli. 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 absolventi odcházeli nejenom chytřejší, ale také zkušenější a připravenější.

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

ve dnech 21. až 23. května 2015 v Praze na výstavišti PVA EXPO v Letňanech. Účast studentů KMT plánovaná zatím pouze na Sobotu 23.5.

Univerzitní upír je tradiční akce na ZČU pořádaná studenty 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.

Plzeňská Noc 2015 je multižánrový a multikulturní hudební festival, který se odehrává současně v jedenácti klubech na území města. Jedno město – jeden večer - 11 klubů – přes 50 

interpretů – minimální vstupné

Projekt je zaměřen na uspořádání lyžařského víkendu v Železné Rudě pro české a zahraniční studenty Západočeské univerzity. V letním semestru studuje na ZČU v Plzni přes 150 

zahraničních studentů. Jejich spokojenost nejen s kvalitou výuky, ale také s kvalitou kulturních, společenských a samozřejmě sportovních aktivit, je pak důležitou vizitkou ZČU na 

jejich domácích univerzitách a napomáhá tak zvýšení mobility. Tento projekt se zaměřuje na sportovní aktivitu zahraničních studentů a také na poznávání Plzeňského kraje, jmenovitě 

pak Železnorudska. Organizátory tohoto projektu jsou studenti, členi studentské organizace ESN Pilsen, z.s., kteří zajistí ubytování, zapůjčení lyžařského vybavení na KTS a 

doprovodný program. V případě nedostatečné sněhové pokrývky pak připraví náhradní program v podobě výletů a outdoorových aktivit. ESN Pilsen, z.s. je nezisková dobrovolnická 

organizace a její členové z principu neočekávají žádnou finanční odměnu za vykonanou práci. Přípravě projektu se věnují ve svém volném čase při studiu, za účelem zlepšení svých 

organizačních dovedností a zvýšení dobrého mínění o ZČU mezi přijíždějícími zahraničními studenty.

Projekt je zaměřen na podporu aktivit pořádaných studentskou organizací ESN Pilsen, z.s. V letním semestru přijíždí 80 zahraničních studentů převážně přes program Erasmus. 

Zároveň přibližně dalších 80 studentů zde zůstává ze zimního semestru, celkem tedy bude v letním semestru univerzita hostit více než 150 zahraničních studentů. Hlavní vizí tohoto 

projektu je jednotná studentská komunita, která se během každého semestru neustále vzájemně kulturně, jazykově, ale i sportovně obohacuje. Cíle a vize tohoto projektu jsou dále 

podporovány neustálou snahou o spolupráci s dalšími studentskými a jinými organizacemi, které se taktéž věnují rozvíjení kultury a integrace cizinců do českého prostředí a zajišťují 

sportovní vyžití českých a zahraničních studentů na ZČU. Organizátory tohoto projektu jsou studenti, kteří se výše uvedeným aktivitám věnují dobrovolně a už z principu neočekávají 

žádnou finanční odměnu a ani jinou odměnu za svou práci, kterou vykonávají zejména pro spokojený pobyt zahraničních studentů na ZČU a pro neustálé zvyšování a rozšiřování 

povědomí o mobilitách na ZČU a informovanost o jejích možnostech. Studentská organizace ESN Pilsen, z. s., založená ve veřejném zájmu, pomáhá zahraničním studentům, 

studujícím v rámci výměnných studijních programů na ZČU v Plzni, s řešením jejich praktických problémů během studia a života v České republice. ESN Pilsen, z. s. působí při ZČU 

a Zahraničních vztazích ZČU. Cílem naší organizace je kulturní a sociální integrace zahraničních studentů v českém prostředí, zejména se jedná o představení české kultury a zvyků, 

českého jazyka a zprostředkování setkávání zahraničních a českých studentů v rámci vzdělávacích a volnočasových aktivit. Organizace je složená z dobrovolníků, kteří se každým 

dnem snaží zdokonalit v tom, čemu se v organizaci věnují, a usilují o svůj rozvoj, získávání praxe a zejména o samotný rozvoj organizace a celého týmu.

Projekt slouží k zajištění chodu nezávislého studentského informačního serveru Dioné po technické a redakční stránce v druhém semestru akademického roku 2014/2015. 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, 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.

Studentský ples ZČU pro rok 2015 je tradiční akcí jež je silně spjatá se Západočeskou univerzitou, což ostatně dokazuje fakt, že se letos jedná již o 9. ročník plesu. Letos se uskuteční 

ve středu 1.4. 2015. Středa se možná jeví jako zvláštní den pro pořádání plesu, tento den byl však zvolen právě díky velikonočním prázdninám, které začínají následující den. Tomuto 

datu předchází přípravná fáze projektu, která trvá od prosince roku 2014.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 velké šíři publika. Zároveň nekopíruje minulé projekty, ale stále se snaží inovovat a zlepšovat průběh programu plesu a zvyšovat spokojenost návštěvníků.

Cílem projektu je obnovení vysílání studentského rádia ZČU (Rádio Bomba).



Zasedání OSN ECOSOC
9.4.2015 - 

29.04.2015
26

  Kapeláž VII - festival studentských kapel (2)
9.4.2015 - 

23.05.2015
89,37

  Prkna Neprkna
1.4.2015 - 

30.04.2015
74,74

Průvodce prváka po ZČU 2015
1.5.2015 - 

30.09.2015
40

Tradiční celouniverzitní pochod Exodus - Jaro 2015
12.5.2015-

22.05.2015
34,56

Interaktivní workshop vítání prváků oboru 

sociologie - Sociocamp 2015

1.7.2015 - 

4.10.2015
22

Správa a činnost studentského informačního 

serveru Dioné - 1. semestr akademického roku 

2015/2016

15.6.2015-

10.12.2015
19,38

Výjezdní zasedání studentských unií
21.9.2015-

20.11.2015
32,4

Vodácká akce
15.6.2015-

7.7.2015
9,35

Prvákoviny 2015
10.7.2015-

13.9.2015
68

Univerzitní upír - 19. semestrník
01.10.2015 -

10.12.2015
46,5

Tradiční celouniverzitní pochod Exodus - Podzim 

2015

21.09.2015 - 

08.11.2015
29,66

Vitrínová galerie
22.10.2015-

10.12.2015
15

Benefiční běh
16.11.2015-

10.12.2016
34.90

Exodus je tradiční celouniverzitní pochod určený studentům, zaměstnancům i absolventům ZČU. Během této akce účastníci uskuteční turistický výlet do okolí Plzně. Na jeho konci 

pro ně bude připraveno drobné občerstvení a kulturní program. V rámci projektu se počítá se spoluprací s různými studentskými a absolventskými spolky napříč ZČU.

Řešitelka byla jako členka studentského spolku ELSA vybrána z vysokého množství uchazečů, aby se účastnila zasedání OSN ECOSOC Komise pro populaci a rozvoj. V letním 

semestru akademického roku 2014/2015 byli vybráni pouze čtyři studenti z České republiky, jedním z nich je řešitelka, která je studentkou pátého ročníku Fakulty právnické 

Západočeské univerzity v Plzni. Studentská organizace ELSA International si svou dlouholetou činností zasloužila oprávnění vysílat členy organizace na zasedání mezinárodních 

organizací typu OSN a Rada Evropy. Děje se tak formou pětičlenných delegací, kdy studenti právnických fakult nejenom z Evropy mají jedinečnou možnost seznámit se s činností 

těchto organizací. V České republice rozhodně není snadné zapojit se do činnosti organizací na podobné úrovni a proto jednoznačně představuje přínos ve vývoji studenta.

"Kapeláž" je soutěžní přehlídka studentských kapel tvořená především hudebníky z řad studentů ZČU či jiných univerzit a středních škol. Hudební program bude letos opět obohacen 

o nafukovací atrakce a doprovodný program s tématem záchranného integrovaného systému. Díky tomuto projektu dojde k prezentaci ZČU mezi studenty jiných univerzit a veřejností. 

Dojde k navázání přátelských vztahů a spolupráce mezi jednotlivými skupinami návštěvníků.

Jednodenní multikulturní festival, který umožňuje studentům Západočeské univerzity v Plzni prezentovat své umění bez ohledu na to, jestli se jedná o divadlo, folk, tanec nebo jinou 

uměleckou formu. Různorodé složení všemožného umění přináší nejen možnost veřejnosti a studentům pobavit se, ale i setkat se s lidmi s podobnými zájmy a načerpat vzájemnou 

inspiraci. Studenti, kteří se podílejí na na tomto festivalu, získávají zkušenosti a možnost rozvoje svých dovedností a nadále jejich využití v dalším studiu nebo v další životní cestě.

Průvodce prváka je barevně tištěná publikace ve formátu A5 o více než 60 stránkách, kterou dostává každý student prvních ročníků všech fakult. Obsahem této brožury jsou Informace 

o struktuře univerzity, organizace akademického roku a kontakty na jednotlivé fakulty, informace o historii a kulturních památkách Plzně, přehled a kontakty na koleje, menzy a 

studentské organizace a také krátký přehled o volnočasových aktivitách, které student může aktivně využívat. Také se zde dozví základní informace o lékařské péči a mnoho dalšího. 

Všechny informace jsou každoročně aktualizované.

Stavovská unie studentů Západočeské univerzity v Plzni dne 18.listopadu 2015 organizuje Charitativní běh pojmenovaný „Po stopách komisaře Schimpanskiho“ k příležitosti 

celorepublikového projektu Týden studentstva, pořádané studentskou komorou rady vysokých škol. Běh je určen jak pro studenty, tak i pro veřejnost. Trať je vytyčena mezi Plzeňskou 

ZOO a nákupním střediskem Plaza a měří 5 km. Pro všechny účastníky bude v cíli připraveno malé občerstvení a teplý nápoj. Veškerý dobrovolný příspěvek od všech běžců bude 

předán Plzeňské ZOO na podporu chovaných šimpanzů.

Již pátým rokem pro prváky bakalářského oboru sociologie na Fakultě Filozofické při ZČU v Plzni připravuje náš zapsaný spolek Charter of Progressive Sociology ve spolupráci s 

Katedrou sociologie Interaktivní workshop – Vítání prváků oboru sociologie. V rámci workshopu proběhne setkání se staršími studenty a vyučujícími z Katedry sociologie, od kterých 

se noví studenti dozvědí oficiální i neoficiální informace nejen o samotném studiu sociologie, ale také o možnostech, které tento obor nabízí. Cílem je představení oboru sociologie, 

možností a systematiky studia na ZČU a celkové usnadnění procesu integrace do vysokoškolského prostředí. Setkání se netýká pouze aktivit spojených se studiem. Připravujeme pro 

příchozí prváky koncept zážitkové sociologie, díky které budou mít možnost poznat formou hry na vlastní kůži aplikování teorií i výzkumných metod sociologie v reálném životě. 

Účastí na této akci získají příležitost poznat své spolužáky, studenty z vyšších ročníků i jejich školitele působící na KSS. Workshop má pro nové studenty pozitivní přínos a pro 

zachování kvality akce z let minulých jsme se rozhodli opět využít grantového systému ZČU, se kterým máme dobrou zkušenost z minulého roku abychom tak podpořili rozvoj studia 

sociologie.

Projekt slouží k zajištění chodu nezávislého studentského informačního serveru Dioné po technické a redakční stránce v létě a prvním semestru akademického roku 2015/2016. 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, 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 či jako ceny do soutěží na akcích jiných studentských organizací, na kterých se Dioné podílí.

Celorepublikové výjezdní zasedání studentských unií. Zúčastní se ho studenti Vysokých škol z celé republiky za účelem navazování spolupráce, setkávání se a předávání si rad a 

zkušeností ohledně aktivit během studia. Datum konání je 16.-18.10.2015 v Plzni.

Víkendová sportovní akce pro studenty všech fakult ZČU. Jedná se o vodáckou tří denní akci, kde se budou účastníci výjezdu moci zdokonalit v tomto sportu. Budou se moci bavit o 

společných zájmech a navazovat kontakty mezi sebou. V rámci výjezdu bude prezentována ZČU. Návštěva kulturních a historických míst.

Projekt Prvákoviny je vzdělávacím a zároveň i seznamovacím kurzem pro nově přijaté studenty Západočeské univerzity, který je pořádaný studentskou organizací AIESEC. Právě zde 

se nový student dozví jak pracovat s webovým portálem, budou mu objasněna pravidla jednání a korespondence s jeho vyučujícími, jaké studentské organizace jsou na ZČU a co je 

jejich předmětem a jaké má možnosti v oblasti zahraničního studia a stáží. Prostřednictvím teambuildingových aktivit mají noví studenti možnost se mezi sebou lépe poznat a vytvořit 

si tak kamarády, jež jim mohou být oporou nejen po dobu strávenou na vysoké škole.

Univerzitní upír je tradiční akce na ZČU pořádaná studenty 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.

Projekt si klade za cíl vytvoření výstavní platformy v centru města (Martinská 3, Plzeň 3), která bude přístupná divákům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu prezentující univerzitu jako 

demokratický prostor podporující sociální i kulturní pestrost Plzně. Studenti participující v projektu i návštěvníci získají informace o životě kulturních a sociálních menšin, které 

využijí nejen v dalším studiu, ale především při dalších životních situacích.

Exodus je tradiční celouniverzitní pochod určený studentům, zaměstnancům i absolventům ZČU. Během této akce účastníci uskuteční turistický výlet do okolí Plzně. Na jeho konci 

pro ně bude připraveno drobné občerstvení. V rámci projektu se počítá se spoluprací s různými studentskými a absolventskými spolky napříč ZČU.


