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Zápis z 59. jednání  

Grantové komise pro podporu aktivit studentů  

konaného dne 3. února 2015 

 

Přítomni:  Bc. Kratochvíl, Mgr. Lukešová, Ing. Řezáček 

Omluveni: BcA. Pekárek, RNDr. Randa 

Host:  Silvia Simeonová 

 

Nepřítomní členové komise poskytli pro toto jednání svá stanoviska pomocí prostředků 
umožňujících komunikaci na dálku. 

 

Grantová komise pro podporu aktivit studentů byla po celou dobu jednání usnášeníschop-
ná. 

 

Mgr. Lukešová zahájila jednání s následujícím programem:  

1) Různé  

a. informace administrátorky S. Simeonové k rozpočtu GRAS 2015,  

b. metodika hodnocení rozpočtových položek (majetek, občerstvení, alkohol 
apod.). 

2) Žádosti o projekt GRAS 

a. Evropská univerzitní hokejová liga - Akademici Plzeň (Pavel Linhart), 

b. Účast ZČU na Veletrhu vědy pořádaném Akademií věd (Mgr. Jan Krotký), 

c. Univerzitní upír - 18. semestrník (Petr Setvín), 

d. Plzeňská Noc 2015 (Kateřina Jará), 

e. Galerie pro současné umění a design v Plzni (BcA. Jana Trávníčková) 

f. Studentský časopis DUDU (BcA. Kristýna Koblasová), 

g. Festival arabské kultury 2015 (Mgr. Veronika Kramáreková). 

 

V úvodu jednání administrátorka S. Simeonová informovala komisaře o převodu fi-
nančních prostředků z roku 2014 v celkové výši 304.721,89 Kč. Z této částky je možné čerpat 
do doby, než AS ZČU schválí zbývající částku pro GRAS 2015.  

Dalším bodem programu byla metodika hodnocení rozpočtových položek – majetek, 
občerstvení, alkohol. Komisaři potvrdili dosavadní praxi, že v případě částky v rozpočtu urče-
né na občerstvení se bude i nadále hlídat její výše a adekvátnost vůči projektu. Alkohol pro-
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plácen nebude. V případě, že žadatel plánuje pořízení majetku, je nutné uvést, na jaké stře-
disko bude majetek veden z důvodů inventarizace a kontroly.    

V druhé části jednání komise posoudila podané projekty. 

2a) Evropská univerzitní hokejová liga - Akademici Plzeň (Pavel Linhart)  

Akademici Plzeň jsou týmem složeným převážně ze studentů Západočeské univerzi-
ty, doplněných studenty Lékařské fakulty v Plzni. Jádrem projektu je reprezentace Západo-
české univerzity na evropském poli. Jedná se o celoroční projekt. Komisaři velmi ocenili za-
jímavou myšlenku projektu a financování rozpočtu z různých zdrojů. Z dostupné dokumenta-
ce je zřejmý značný potenciál propagace ZČU. Požadované finanční prostředky jsou logické a 
adekvátní. Komise poměrem 4 ku 1 hlasu podpořila projekt ke schválení. V projektu je potře-
ba upravit termíny naplnění cílů (1, 2), výstupů (1, 3, 4) a bodů harmonogramu (1, 5) tak, aby 
nekolidovaly s datem zahájení realizace projektu, jímž se stane datum jeho schválení (tj. tyto 
termíny nesmí předcházet datu vydání rozhodnutí o schválení projektu). 

Usnesení č. 1: Komise doporučuje projekt „Evropská univerzitní hokejová liga - Akademici 
Plzeň“ ke schválení. Plánované náklady jsou adekvátní a logické. Tato akce přispívá k rozvoji 
studentského života a propagaci ZČU. Řešitel redefinuje termíny naplnění cílů, výstupů a 
bodů harmonogramu tak, aby nekolidovaly s datem zahájení realizace projektu, jímž je 
datum jeho schválení. 

 

2b) Účast ZČU na Veletrhu vědy pořádaném Akademií věd (Mgr. Jan 
Krotký) 

Cílem projektu je prezentovat ZČU, studentský život na ZČU, projekty a projektové 
možnosti univerzity a také aktivity samotné KMT přispívající k popularizaci vědy. Komisaři 
ocenili nový nápad, jak přispět k propagaci ZČU a přilákat pozornost celostátních médií. 
Plánované náklady jsou adekvátní a rozumné. Komise poměrem 4 ku 1 hlasu podpořila 
projekt ke schválení. 

Usnesení č. 2: Komise doporučuje projekt „Účast ZČU na Veletrhu vědy pořáda-
ném Akademií věd“ ke schválení. Plánované náklady jsou adekvátní a logické. Tato akce při-
spívá k propagaci ZČU. 

 

2c) Univerzitní upír - 18. semestrník (Petr Setvín) 

Univerzitní upír je již tradiční akcí, která podporuje dárcovství krve mezi studenty a 
zaměstnanci ZČU a zároveň tím propaguje ZČU jako patrona takových snah. Požadované 
finanční prostředky jsou logické a adekvátní. Komise poměrem 4 ku 1 hlasu podpořila projekt 
ke schválení. 

Usnesení č. 3: Komise doporučuje projekt „Univerzitní upír – 18. semestrník“ ke 
schválení. Plánované náklady jsou transparentní, Univerzitní upír má na ZČU již bohatou 
tradici a přispívá k propagaci ZČU. 

 

2d) Plzeňská Noc 2015 (Kateřina Jará) 

Projekt Plzeňská noc 2015 byl projednáván a navržen ke schválení 2. prosince 2014, 
nyní – s ohledem na otevření soutěže GRAS 2015 – komisaři toto doporučení potvrdili. 
Komisaři se shodli na tom, že se jedná o novou myšlenku, jak oživit hudební scénu v Plzni, 
pozitivně byla hodnocena možnost účasti všech studentů napříč univerzitou. Projekt přispívá 
k rozvoji studentského života a propagaci ZČU. Požadované náklady jsou adekvátní 
a rozumné.  
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Usnesení č. 4: Komise doporučuje projekt „Plzeňská noc 2015“ ke schválení. 
Plánované náklady jsou adekvátní a logické. Tato akce přispívá k rozvoji studentského života 
a propagaci ZČU.  

 

2e) Galerie pro současné umění a design v Plzni (BcA. Jana Trávníčková) 

 Projekt byl projednáván na listopadovém zasedání komise v roce 2014 a zamítnut. 
Komise i nyní připustila možnost podpory myšlence studentské galerie, která je určena pro 
širokou veřejnost a snaží se překlenout propast mezi laickou veřejností a současným uměním. 
Již v listopadu však upozornila na několik problémů, které nebyly v nové žádosti odstraněny: 
1) pořízení majetku (kdo bude majetek evidovat, v jakých prostorách bude – musí být 
v prostorách ZČU!), 2) rozpočet zůstává příliš hrubý, chybí kalkulace položek (není např. 
jasné, jaké sumy jsou plánovány pro služby, jako je tisk, pro ubytování, pro občerstvení; 
podobně cestovné zůstává bez bližší představy o jeho čerpání; poštovné je špatně řazeno), 
3) galerie zůstává definována jako činnost studentů FDU, nikoli jako univerzitní galerie, 
4) stále není jasná spolupráce s EHMK 2015 (existuje-li spolupráce na výstavách, je zde i 
finanční spolupráce?).  

K bodu 3) vyvstává otázka, která by měla rovněž být v projektu zodpovězena: proč 
galerie Vestředu nevyužívá prostory Galerie Ladislava Sutnara. Pokud jde o rozpor mezi 
oficiální prezentací FDU a prezentací studentské tvorby, měl by tento rozpor být nejprve 
řešen na FDU. Pokud má fakulta zájem provozovat dvě galerie, měla by je podporovat 
z vlastních zdrojů. Pokud má být galerie Vestředu přesahem a umožnit zapojení studentů 
ZČU obecně a propagovat ZČU obecně, pak je třeba projekt v tomto smyslu řádně definovat. 

Nejistotu ve schopnost řádného plnění harmonogramu vyvolává informace, že we-
bová stránka www.vestredu.cz bude zprovozněna „cca začátkem ledna 2015“, což je poměrně 
nešťastná nepozornost v projektu, který byl podán k uzávěrce 26. 1., neboť zmíněný web 
v provozu není ještě 3. 2. 2014. V projektu také nejsou definovány měřitelné výstupy (projekt 
uvádí, co může být měřeno, neuvádí však předpoklad těchto hodnot). Z výše uvedených dů-
vodů žádný z komisařů nedoporučil projekt podpořit. 

Usnesení č. 5: Komise nedoporučuje projekt Galerie pro současné umění a design 
v Plzni ke schválení. Nejsou dostatečně specifikovány výstupy projektu a rozpočet není nále-
žitě odůvodněn.  

 

2f) Studentský časopis DUDU (BcA. Kristýna Koblasová) 

Tento projekt byl rovněž projednáván na listopadovém zasedání komise. Komisaři 
projekt neschválili především kvůli rozpočtu projektu (registrace domény, webhosting  a do-
prava časopisů z tiskárny z Karlových Varů – poslední nyní odstraněno). Otázkou zůstává 
registrace domény a hosting, neboť tyto služby jsou řešitelné v rámci ZČU, podobně fotogra-
fická činnost by mohla být zajištěna přímo studenty z oboru fotografie, nikoli jako externí 
služba. Náklady na tisk časopisu jsou popsány dostatečně, chybí ovšem bilance příjmů (časo-
pis se prodává). Harmonogram je poměrně nejasný, neboť text žádosti uvádí, že „V lednu 
2015 vyjde […] 4. číslo“ zmíněného časopisu, harmonogram pak ale počítá s distribucí 4. čísla 
k 31. 3. 2015. 

Druhým sporným bodem (na podzim i nyní) zůstává nejasná představa o tom, jakým 
způsobem přispívá časopis k reprezentaci ZČU jako celku. Ačkoli se jedná bezpochyby o zají-
mavé dílo studentů FDU, bylo by třeba doplnit, jakým způsobem je časopis distribuován ve 
fyzické podobě – je dostupný všem studentům ZČU? Jsou z minulých ročníků dostupné něja-
ké ohlasy na časopis? A jakým způsobem je distribuován studentům středních škol, jež má 
dle záměru projektu přilákat ke studiu na ZČU? 

http://www.vestredu.cz/
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Usnesení č. 6: Komise nedoporučuje projekt „Studentský časopis DUDU“ ke schvá-
lení. Nejsou dostatečně specifikovány výstupy projektu a vzhledem k tomu je rozpočet nad-
dimenzovaný.  

 

2g) Festival arabské kultury 2015 (Mgr. Veronika Kramáreková) 

Festival arabské kultury již tradičně patří k životu ZČU. Jde o velice bohatou akci, 
která nabízí intenzivní propagaci ZČU prostřednictvím programu dostupného nejen pro 
studenty a zaměstnance ZČU, ale i pro veřejnost v centru Plzně. Komisaři ocenili pěkně 
vypracovaný projekt a zhodnocení růstu návštěvnosti z minulých let. Komise poměrem 4 ku 1 
hlasu doporučila tzv. Arabfest ke schválení. Navrhované zahájení projektu (1. 2. 2015) bude 
muset být upraveno dle termínu, kdy bude projekt schválen. 

Usnesení č. 7: Komise doporučuje projekt „Festival arabské kultury 2015“ ke 
schválení. Plánované náklady jsou transparentní, tzv. Arabfest má na ZČU již bohatou tradici 
a přispívá k propagaci ZČU. Projekt bude zahájen dnem jeho schválení. 

 

V závěru jednání se přítomní členové komise předběžně dohodli na příštím termínu 
zasedání komise. Březnové zasedání proběhne v prvním týdnu v březnu, návrh zní 6. 3. 2015 
od 12:30, pokud se komisaři dodatečně nedohodnou jinak dle svých časových možností. Poté 
předsedkyně Mgr. Lukešová jednání komise ukončila. 

 

 

 

V Plzni 3. února 2015   

zapsala Silvia Simeonová  

 

 

Anna Lukešová 

předsedkyně komise  


