
Zápis ze zasedání Hodnotící komise ze 

dne 20. 3. 2018 
  

  

Přítomni: Bc. Miroslav Čermák (FSV); Mgr. Peter Korcsok (MFF); Mgr. Jan Kretschmer 

(PřF); Eliška Kryčerová (PedF); Mgr. Michal Říha (PF) 

Omluveni: Tomáš Sychra (3. LF); Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF) 

Hosté: Mgr. Ludmila Součková (vedoucí IPSC UK); Mgr. Pavel Buriánek (IPSC UK) – 

provedl zápis 

  

I. Prezentace spolků žádajících o jednorázovou podporu zájmové 

činnosti na fakultě  

  

1. Life Saving Support - Soutěž odvážných středoškoláků 2017 

- zástupci spolku (Martin Chaloupka, Tomáš Branda, Barbora Kobková) představili svůj 

projekt: 

·     jedná se o soutěž dvojic v první pomoci určenou studentům SŠ z Plzeňského kraje 

(do budoucna snaha zapojit i studenty z dalších krajů) 

·       akce je zaštítěna LF v Plzni a koná se v jejích prostorech 

·   rozpočet akce pokrývá cca 20-30 % celkového ročního rozpočtu spolku, proto je 

přidělení případné finanční podpory naprosto zásadní 

- EK zmínila stanovisko PO RUK, podle kterého byla žádost podána Evou Peškovou, 

přičemž ve veřejném registru je jako ředitelka uvedena Lucie Vítková → spolek vysvětlil, že 

na podzim došlo ke změně vedení, a tato informace nebyla v době posuzování žádosti PO v 

rejstříku upravena (aktuálně již vyřešeno) a dále tlumočila minoritní stanovisko TS. 

- komise upozornila na chybný rozpočet (uváděna celková částka 8 500 Kč, součet 

jednotlivých položek ovšem činí 8 000 Kč) → spolek upřesnil, že správný rozpočet je 8 000 

Kč 

- MČ vyslovil názor, že se mu akce líbí a oceňuje včasné podání žádosti (akce se koná v 

listopadu), doporučuje v propagačních materiálech využít logo fakulty → spolek to má v 

úmyslu, ale nové vedení se zatím nestihlo s fakultou domluvit. 

  

2. Motolák - Zážitkový kurz první pomoci 

- zástupkyně spolku (Gabriela Holubová) seznámila komisi s plánovaným projektem: 

·   víkendový kurz, jehož účelem je doplnit teoretickou výuku první pomoci na fakultě 

praktickou činností 

·       kurz je složen z osmi modelových situací, které účastníci postupně absolvují; po 

každé z nich následuje zpětná vazba 

·   situace nejsou zaměřeny pouze na první pomoc, ale i rozvoj sociálních dovedností 

(např. kooperace v týmu) 

·       nadstavbou akce jsou workshopy s lékaři (z FN Motol a pražské záchranné služby) 

·       o akci je velký zájem (poptávka v současné době dvojnásobně převyšuje kapacitu) 



·     oproti původní žádosti došlo ke změně v rozpočtu (zapříčiněno změnou ceny 

některých položek a získáním finančních darů), aktuální příjmy jsou vyšší, než bylo 

původně plánováno → spolek by případnou podporu využil na částečnou úhradu 

účastnických poplatků (původní výše účastnického poplatku činí 1 000 Kč) 

- EK tlumočila stanovisko PO RUK, podle kterého je žádost bez výhrad a dále tlumočila 

minoritní stanovisko TS. 

- komise ocenila charakter akce i podrobně zpracovaný rozpočet 

  

3. Iniciativa filmových studií, z.s. - Mezinárodní filmový festival studentů teorie 

audiovize Zlatý voči 

- zástupkyně spolku (Zuzana Černá, Dorota Vašíčková) představily komisi svůj projekt: 

·      jedná se o festival představující filmy studentů teorie audiovize (svým zaměřením 

jediný na světě) 

·   součástí festivalu je i doprovodný program (panelové diskuze na filmová témata, 

performance a výstavy) 

·       filmy jsou hodnoceny odbornou porotou 

·       festival se na fakultě historicky předává mezi ročníky - letos plánován již 23. ročník 

·       předpokládaný rozpočet je cca 44 000 Kč, žádost o podporu ve výši 15 000 Kč 

·    podpora má být využita na částečnou úhradu nákladů spojených s pronájmem prostor 

(Kasárna Karlín - 17 000 Kč vč. technického zázemí a zvukaře) a tiskem propagačních 

materiálů 

- EK tlumočila stanovisko PO RUK, podle kterého je žádost bez výhrad a dále tlumočila a 

minoritní stanovisko TS. 

- MČ ocenil vícezdrojové financování a vyslovil dotaz k výši odměn pro diskutující (8 x 500,-) 

- ze svých zkušeností z pořádání podobných akcí na FSV mu tato částka přišla vysoká 

(odměnu lze zajistit např. jen formou občerstvení) → spolek souhlasí, většinou diskutující 

honorář nechtějí, nicméně v některých případech ho požadují, proto je položka pro jistotu v 

rozpočtu zahrnuta 

- MŘ vyslovil návrh, zda by nešlo v tomto případě využít spíše nefinanční podporu zájmové 

činnosti prostřednictvím poskytnutí prostor SKC, což by vedlo k úspoře finančních 

prostředků vyčleněných na podporu zájmové činnosti studentů → spolek tuto variantu 

neschvaluje, prostory SKC vidí jako nevyhovující, cílem organizátorů je využívat pro akci 

netradiční prostory 

- PK vyslovil dotaz, zda je přihlášení filmů do soutěže zpoplatněno → není a spolek s tím 

nepočítá ani do budoucna z praktických důvodů 

II. Vyhodnocení obdržených žádostí o jednorázovou podporu zájmové 

činnosti na fakultě  

  

Komise dospěla ke společnému rozhodnutí o neodůvodňování žádostí, u kterých se 

rozhodla doporučit podporu v plné výši. 

Hlasování: 5-0-0 

 

1. Life Saving Support - Soutěž odvážných středoškoláků 2017 

 

Usnesení: 



„Hodnotící komise doporučuje JM rektorovi UK přiznání podpory zájmové činnosti na fakultě 

spolku LSS ve snížené výměře 5 200 Kč.“ 

Hlasování: 5-0-0 

Schváleno 

 

Odůvodnění:  

Výše požadované částky (100 % nákladů) je v rozporu s OR č. 37/2017, proto došlo k jejímu 

adekvátnímu snížení (65 %). 

 

2. Motolák - Zážitkový kurz první pomoci 

 

Usnesení: 

„Hodnotící komise doporučuje JM rektorovi UK přiznání podpory zájmové činnosti na fakultě 

spolku Motolák v plné výši 15 000 Kč.“ 

Hlasování: 5-0-0 

Schváleno 

  

3. Iniciativa filmových studií, z.s. - Mezinárodní filmový festival studentů teorie 

audiovize Zlatý voči 

 

Usnesení: 

„Hodnotící komise doporučuje JM rektorovi UK přiznání podpory zájmové činnosti na fakultě 

spolku IFS v plné výši 15 000 Kč.“ 

Hlasování: 5-0-0 

Schváleno 

  

III. Ostatní 

  

Komise se shodla na tom, že by spolky měly být vedeny k tomu, aby žádaly o nefinanční 

podporu zájmové činnosti studentů (poskytnutí prostor, tisk propagačních materiálů apod.), 

což by vedlo k úspoře již tak omezených finančních prostředků vyhrazených na podporu 

zájmové činnosti studentů → žádat o nefinanční podporu lze ovšem pouze u univerzitních 

žádostí 

 

Usnesení: 

„HK doporučuje novelizaci OR upravujícího podporu zájmové činnosti tak, aby o nefinanční 

podporu bylo možné žádat i v případě zájmové činnosti na fakultě, což povede k úspoře 

finančních prostředků.“ 

Hlasování: 4-0-0 

Schváleno 

 

Usnesení: 

„HK upozorňuje na způsob, jakým je financována podpora zájmové činnosti studentů na UK 

a upozorňuje na růst kvazimandatorních výdajů spočívajících v pravidelně pořádaných 

akcích, o jejichž pořádání má Univerzita zájem, ale které snižují objem disponibilních 

prostředků vyčleněných na podporu zájmové činnosti studentů.“ 



Hlasování: 5-0-0 

Schváleno 

  

 


