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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE 
ZE DNE 18. 3. 2019 
 
Přítomni: Tomáš Sychra (3. LF), Mgr. Jan Kretschmer (PřF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Michal 

Říha (PF), David Půlpán (FTVS) 

 

Omluveni: Bc. Miroslav Čermák (FSV), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF) 

 

Zapsala: Mgr. Silvie Nedvědová (IPSC RUK) 

 

Program jednání  

I. Zahájení 

II. Schválení podoby tvorby zápisu 

III. Představení žádostí spolků  

IV. Rozprava a usnesení 

V. Poděkování členům za dvouletou práci  

 

I. Zahájení 

 

II. Schválení podoby tvorby zápisu 

Komise bere na vědomí návrh zaslaný Mgr. Nedvědovou tichým souhlasem. 

 

III. Představení žádostí spolků  

 

1) Právnický akademický spolek Juristi 

Akce:  Taneční večer v atriu PF konaný 11. 12. 2018 

Spolek zastupuje: projektová manažerka Aneta Kreuzová, Michal Pařízek 

Prezentace spolku: Akce je tradiční, je oblíbená i zaměstnanci; má podporu na fakultě, nejen 

kvůli zaměření, ale také proto, že organizace je pečlivá a dbá se i na okamžitý úklid po akci. 

Nejnákladnější z programu je kapela, ale vzhledem k zaměření akce je živá hudba tradiční a 

rádi bychom to zachovali i do budoucna. 

100 platících návštěvníků, akce není výdělečná. 

Odstoupil jeden ze sponzorů. 

Nejvíce se vydělalo na občerstvení. 

Letos měla akce dobrou úroveň propagace jak na univerzitě, tak v médiích, např. Kudy 

z nudy, Mf dnes a další. 

Dotazy členů komise: Prodával se alkohol? Ano, pivo, v rozumné míře. Kolik bylo vstupné? 100 

Kč na stání, 150 Kč na sezení. 

Diskuse komise: Žádost nebyla vnímána jako problematická. 

Doporučení členů komise pro spolek: Doporučeno zvážit využití studentských kapel, 

nezanedbat zaslání podkladů OSA. Příležitostný prodej alkoholu na akcích podléhá 

předpisům, zjistit si aktuální znění a dbát na jejich dodržení při akci. 

 

 

2) Trimed – spolek studentů 3. lékařské fakulty UK  

Akce: Studentská vědecká konference, doprovodný program 

Spolek zastupuje: Radek Štefela 



2 
 

Prezentace spolku: Cílem akce je zlepšovat provázanost mezi studenty a pedagogy a podpořit 

rodinnou atmosféru na fakultě. Studijní sekce aktivit, kam spadá tato akce, měla na starost 

doprovodný program ke studentské vědecké konferenci.  

Studenti si mohou vyzkoušet různé doplňkové aktivity, součástí programu je také Cena 

diváka pro nejlepšího přednášejícího, program nabídl prostor i aktivitám dalších součástí UK, 

například zde probíhal Science Slam. 

V duchu ekologické myšlenky bylo během konference vyřazeno využívání plastů. 

Zaslány byly pozvánky na univerzity i další LF v ČR. 

Akce je přístupná široké veřejnosti, letos bylo kolem 1000 návštěvníků, do programu se 

zapojilo všech 13 LF z ČR. 

Dotazy členů komise: - 

Diskuse komise: Žádost nebyla vnímána jako problematická. 

 

3) Iniciativa filmových studií, z. s. FF  

Akce:  Mezinárodní filmový festival Zlatý voči 2019 

Spolek zastupuje: předseda spolku Filip Ryšavý, Zuzana Černá 

Prezentace spolku: Projekt vznikl na katedře filmových studií. Cílem je představit filmovou 

tvorbu studentů, nejen z UK, ale i z celého světa. Tímto zaměřením je festival výjimečný. 

Kromě ukázek filmové tvorby a soutěže, jsou v programu i odborné debaty, jde tedy nejen o 

volnočasovou akci, ale přínosem je i praktické využití pro studenty. 

Letos jsou hlavními tématy ekologie a proč se v ČR tak málo objevuje v televizní a filmové 

tvorbě a vliv influencerů na současnou televizní tvorbu. 

Letos se organizátoři spojili také se studenty Jamu, kteří do programu přispějí divadelním 

představením. 

Inovuje se formát poroty, do organizace se také hodně zapojují studenti z 1. a 2. ročníku. 

Rozpočet je opakovaně přibližně stejný, zástupci spolku informují, na co se vynakládá. 

Dotazy členů komise: Upozornění na nepřesnosti v rozpočtu. Organizátoři vysvětlují, že ještě 

jednají s dalším sponzorem, proto některé částky úplně nesedí, počítá se ještě s dalším 

příspěvkem. 

Nebylo by lepší využít univerzitní prostory? Zástupci spolku vysvětlují, že tyto prostory 

zvažovali, ale například v Hybernské je třeba končit do 10, program akce ale probíhá do dvou 

až do tří hodin, studentský klub v Celetné měl vysoký nájem. 

Diskuse komise: Žádost nebyla vnímána jako problematická. 

 

IV. Rozprava a usnesení 

 

1) Právnický akademický spolek Juristi 

Usnesení: Akce splňuje podmínky stanovené opatřením rektora č. 13/2018, doporučujeme 

vyhovět žádosti v plné míře 15 000 Kč̌. Zaměření akce na celou akademickou obec Univerzity 

Karlovy podporuje prostupnost mezi jednotlivými obory. Dosahem v mediích přispívá akce k 

dobrému jménu Univerzity i v široké veřejnosti. 

Hlasování: 5-0-0 

Schváleno 

 

2) Trimed – spolek studentů 3. lékařské fakulty UK  

Usnesení: Komise doporučuje vyhovět žádosti v plné míře 10 500 Kč̌. Zaměření akce na 

studentskou vědeckou špičku ČR a SR v medicínských oborech přispívá k dobrému jménu 
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celé Univerzity Karlovy a pomáhá stavět základy excelence, která je jedním ze strategických 

cílů této instituce. Na základě vysvětlení zástupce spolku na zasedání Hodnotící komise, akce 

splňuje podmínky stanovené opatřením rektora č. 13/2018. 

Hlasování: 4-0-1 

Schváleno 

 

3) Iniciativa filmových studií, z. s.  

Usnesení: Akce splňuje podmínky stanovené opatřením rektora č. 13/2018, doporučujeme 

vyhovět žádosti v plné míře 15 000 Kč̌. Spoluprací se studenty z ostatních vysokých škol a 

fakult a se slovinským festivalem Filofest přispívá k dobrému jménu Univerzity Karlovy. 

Hlasování: 5-0-0 

Schváleno 

 

V. Poděkování členům za dvouletou práci  

Předseda poděkoval členům komise za jejich práci v uplynulém období. 

 


