Zpráva o přidělení prostředků z fondu Studentských peněz
Na zasedání studentské komory AS FSV UK konaném dne 3. 2. 2015 bylo představeno 16
studentských projektů.
Prostředky byly přiděleny 15 projektům v celkové výši 91 750,Seznam podpořených projektů:
Festival Pavlač
Festival Pavlač je tradiční multižánrový festival studentů Fakulty sociálních věd. Festival probíhal
každoročně v prostorách budovy Hollar (výjimky 2001, 2012 a 2014). Cílem této události je
představit studentům, pedagogům a dalším návštěvníkům, zajímavou a kvalitní uměleckou
tvorbu. Na této akci se představují nejrůznější studentské a i profesionální kapely, divadelní
soubory a nedílnou součástí programu jsou filmové projekce, umělecké workshopy, autorská
čtení a prezentace studentských spolků a hnutí.

Přiděleno: 17 500,Galavečer FSV 2015
Galavečer FSV se na Fakultě sociálních věd etabloval jako hlavní společenská a
reprezentativní událost letního semestru. Tato událost je koncipována jako místo pro setkávání
studentů, absolventů, vyučujících a mnohých lidí z oborů, které se na fakultě vyučují. Galavečer
FSV nahradil Ples FSV, jehož poslední ročník se konal v roce 2011, poté jej vedení fakulty
zrušilo.Na organizaci této celofakultní akce se podílejí studenti ze všech institutů FSV, konkrétně
za IES spolek E-Klub, za IKSŽ spolek MKPR o. s., za IPS Politologický klub, za IMS spolek SIMS
a za ISS spolek Miroslava. Mimo uvedené spolky se zapojují také studenti žurnalistiky, kteří na
místě natočí reportáž a fotografují, a další jednotlivci z jiných spolků.

Přiděleno: 10 000,Politologický klub
Politologický klub nabízí pestrou škálu aktivit pro studenty z IPS a dalších institutů na naší fakultě.
Díky příspěvku ze strany Akademického senátu bychom rádi uspořádali několik diskuzí
a přednášek se zajímavými hosty na témata týkající se prezidentské volby a 2 let od inaugurace
přímo voleného prezidenta či aktuální hrozby Islámského státu na Blízkém východě a vnímáníí
islámu v české a evropské společnosti. V neposlední řadě uspořádáme diskuzi na téma
antisemitismus a totalitní režimy v kontextu 70 let od konce druhé světové války.V rámci
společenských akcí plánuje Politologický klub uspořádat Ples IPS, tzn. akci formálnějšího typu
nejen pro studenty IPS. Chceme tím navázat na velmi úspěšný ples z předloňského roku,
uspokojit poptávku a nabídnout v rámci fakulty zajímavou a přínosnou akci.
Přiděleno: 6 000,-

Jinospolek - JINOviny
Činnost Jinospolku se od ustanovení spolku v únoru 2014 nadále rozvíjí. Vedle další činnosti
nutně řeší problém komunikace, především se studenty, jejichž zájmy zastupuje, resp. omezený
rozsah stávajících komunikačních kanálů. Zároveň reaguje na nedostatečnost, neaktivitu či
dokonce zánik stávajících webových či tištěných platforem, zejména zpravodajských. Za tímto
účelem byl vyvinut a spuštěn portál jinospolek.cz. Na hlavní stránce portálu se uživatelé od 20.
ledna 2015 mohou setkávat s krátkými zprávami, informacemi a tak dále. Ke spolupráci na tvorbě
obsahu budou přizvána další studentská sdružení, akademická i neakademická pracoviště
především z Areálu Jinonice, fakulty UK v Praze apod.

Přiděleno: 11 000,Jinospolek - Snídaně
Jinospolek je založen mimo další za účely sdružovat studenty Univerzity Karlovy v Praze, jejichž
výuka probíhá v Areálu Jinonice; podpořit sounáležitost těchto studentů navzájem a s místem
studia; a pořádat volnočasové akce. Těchto cílů je dosaženo také díky akcím „Posnídej
s Jinospolkem“. Na snídani, organizačně a materiálově zajištěné Jinospolkem, se nejenstudenti
mohou posílit před nadcházejícím náročným dnem plného vykonávání akademických povinností.
Mohou také osobně a neformálně komunikovat se zástupci Jinospolku a dalších entit, například
navrhovat další kroky ke zpříjemňování Areálu Jinonice. Studenty také akce upozorní na vlastní
příslušnost k jinonickému areálu a připomene jim pozitivní kroky ve změnách areálu, které již
proběhly. Akce se koná především v tzv. studentské místnosti v přízemí areálu, který byl 15. ledna
2015 vybaven díky činnosti Jinospolku novým nábytkem. Finančně tento krok plně podpořila
Fakulta sociálních věd.

Přiděleno: 750,Jinospolek - Spotřebiče
K nejdůležitějším úkolům, které si pro sebe Jinospolek určil je rozvíjení a zpříjemňování prostředí
Areálu Jinonice Univerzity Karlovy v Praze. V tomto směru se v první řadě zaměřujeme především
na tzv. studentskou místnost. Díky aktivitě Jinospolku a finančního pokrytí ze strany FSV došlo
15. ledna k vybavení této místnosti novým nábytkem. Nejenom my bychom ocenili, pokud by
snaha o stále lepší studentskou místnost pokračovala. K nejčastějším přáním studentů patří
umístění mikrovlnné trouby a rychlovarné konvice do Areálu Jinonice pro potřeby studentů. Tento
krok by studentům umožňoval například ohřev doma připravených potravin, přípravu teplých
nápojů do vlastních termohrnků apod. V současnosti jsou studenti odkázání na služby menzy,
omezené možnosti koupě nápojů a potravin u soukromníků nebo z prodejních automatů. Situace
Areálu Jinonice je v tomto směru extrémní. Například studenti s alergiemi a dietami nebo studenti
myslící na vlastní rozpočet či zdraví často nemají přijatelnou alternativu jak problém nasycení
základních fyziologických potřeb řešit. Již dnes si například nosí potraviny z domova, avšak i jídla

vhodná pro tepelnou úpravu jedí studená, náročné dny v akademickém prostředí energeticky
vyrovnávají přísunem kofeinu, bohužel v podobě kávy z automatů proměnlivé kvality atd.

Přiděleno: 2 500,-

IMS, IPS a ISS Lasergame
Po velmi dobrých zkušenostech z jiných turnajů (bowling, fotbálek), ve kterých mezi s sebou
soutěžili studenti ISS, IMS a IPS. Jsme se rozhodli uspořádat také turnaj v laser game. Z každého
institutu se zúčastní 32 hráčů (celkem tedy 96 hráčů). Díky tomuto turnaji se mohou setkat
studenti z různých oborů, kteří se běžně nepotkávají. Dochází zde tedy k navazování nových
kontaktů, které mohou studenti našich institutů využít ve svém akademickém i profesním životě.

Přiděleno: 3 000,Markething.cz
Internetový zpravodajský a názorový portál sloužící k vnější prezentaci oboru Marketingová
komunikace a PR a také Fakulty sociálních věd přinášející novinky, aktuality a výzkumy z oblastí
reklamy, médií, marketingu a public relations a který zároveň slouží jako platforma k publikaci
studentských

Přiděleno: 5 000,SIMS - propagace
V rámci zlepšení propagace našeho studentského spolku jsme se rozhodli vyhlásit soutěž na
nové logo SIMSu a následně vytvořit celou řadu propagačních materiálů, které nám pomohou
lépe prezentovat SIMS nejen v rámci našeho institutu, ale i mimo něj. SIMS například pořádá
různé přednášky a zakoupení roll up nám pomůže při propagaci nejen našeho spolku, ale i celé
fakulty.

Přiděleno: 3 000,-

POST
Webový portál POST je online platforma pro publikaci akademických prací studentů Karlovy
Univerzity s možností spolupráce s dalšími univerzitami, jejímž cílem je využít badatelského
potenciálu studentů a poskytnout výsledky jejich akademické činnosti odborné i široké
veřejnosti.
Přiděleno: 5 000,-

SIMS - přednášky
Studentská samospráva Institutu mezinárodních studií (SIMS) již druhým rokem pořádá cyklus
přednášek a seminářů. Přednášky mají za cíl zvýšit informovanost studentů ohledně aktuálních
zahraničně-politických témat a umožnit studentům prodiskutovat aktuální události s odborníky
i mimo akademickou půdu, čímž se doplňuje rozhled studentů. Tento typ přednášek či debat je
přístupný všem studentům FSV nejen z IMS, čemuž odpovídá i propagace. Semináře mají
zejména studentům IMS poskytnout více praktických informací ohledně zahraničního studia
a stáží a také zlepšit jejich uplatnění na pracovním trhu.

Přiděleno: 3 000,Sportovní turnaj IMS, IPS, ISS
Po velmi dobrých zkušenostech z loňského turnaje, který byl určen pouze pro studenty Institutu
mezinárodních studií, jsme se rozhodli rozšířit klání i o studenty dalších institutů. Sportovní turnaj
se bude konat ve třech sportech (malá kopaná, volejbal a basketbal) a je určený pro všechny
studenty, absolventy i vyučující Institutu mezinárodních, sociologických a politologických studií.
Hlavním cílem projektu je sportovní vyžití a stmelení kolektivu. Turnaje se zúčastní studenti napříč
ročníky a obory IMS, ISS a IPS. Díky tomu se zde mohou navzájem seznámit studenti, kteří se v
akademickém prostředí nesetkají. Uspořádání turnaje ve třech různých sportech a smíšených
družstvech významně rozšiřuje okruh potenciálních zájemců. Účast je odhadována na 45
sportovců. Pro turnaj byla vybrána hala s hledištěm, díky čemuž bude umožněna účast diváků,
kteří tak budou moci podporovat své spolužáky či vyučující pohodlně a bez rizika zranění.
Přiděleno: 4 000,Studentský časopis 40 g
Studentský časopis 40 gramů má reflektovat nejen dění na fakultě, ale i dění se školou
nesouvisející a bezprostředně se nás dotýkající. Obsah tiskoviny vytváří studenti napříč
různými obory (Žurnalistika, Marketingová komunikace a PR, Politologie i Mezinárodní teritoriální
studia) a i proto je různorodý a těžko zařaditelný. Cílová skupina je široké spektrum lidí od
studentů, přes vyučující, až po lidi mimo akademickou obec. Tématem prvního čísla je
budoucnost. Chtěli jsme se oprostit od klišé a kýče, které se v souvislosti se 25. výročím vzniku
fakulty nabízely, a místo toho, co bylo, jsme se napsali o tom, co bude. Zároveň jsme se na
budoucnost zaměřili proto, že vnímáme svou fakultu jako moderní a ze všech ostatních fakult
Karlovy Univerzity nejschopnější změny.
Časopis lze rozdělit na dvě části. Jedna je část školní, která obsahuje nejen rozhovor s novou
ředitelkou Institutu komunikačních studií a žurnalistiky – Alicí Tejkalovou, ale i například
harmonogram na další rok, texty o menze a kulturním dění ve škole. Druhá část rámec školní
sféry překračuje a věnuje se progresivním tématům jako jsou nové způsoby poslechu hudby
apod.

Přiděleno: 12 000,-

Oživme Hollar
V jarním a letním semestru bychom se sdružením Oživme Hollar rádi dva dlouhodobé projekty.
Prvním je pravidelné venkovní kino zaměřené především na současnou dokumentární
kinematografii (případně filmy jinak pojednávající o žurnalistice, médiích či marketingu).
Druhým plánovaným projektem je pravidelně obměňovat výstavy na stěnách kavárny Na Hollaru.
Oba programy mají za cíl usadit prostory FSV UK na kulturní mapu Prahy jako místo, které přináší
nové podněty ke společenské diskusi a reflektuje aktuální společenské dění.
Přiděleno: 5 000,-

Fotografický workshop: This place - My place
V letním semestru proběhne na FSV fotografický workshop a série přednášek o dokumentární
fotografii, akci pořádá FSV ve spolupráci s centrem současného umění DOX v rámci
doprovodného programu prestižní výstavy This Place – My place. V organizaci workshopu funguji
jako hlavní koordinátorka a pořadatelka za studenty. Na workshop jako lektoři přijedou tři
profesionální italští fotografové a fotoeditoři, které jsem poznala při mém studijním pobytu
v Dánsku v rámci Erasmu. Lektoři v týdnu od 16. do 20. února povedou intenzivní fotografický
workshop pro studenty FSV i veřejnost zakončený společnou výstavou v DOXu, která by se
následně měla přesunout na Hollar.
Přiděleno: 4 000,-

ISS zájezd do Osvětimi a Krakova
Zájezd do Osvětimi a Krakova pro studenty Jinonic je dvoudenní. Ubytování je zajištěno ve
studentském hostelu v Krakově. Smyslem zájezdu je představit studentům bezprostředním
způsobem místo hrůz 2. Světové války a rozvinout hlubší debatu nad tématem banality zla a jeho
vlivu na lidské jednání. Součástí zájezdu je exkurze Muzea Holocaustu a prohlídka historického
města Krakov. Organizační povinnosti plní studentský spolek ISS Miroslava. Akademický garant
akce je doc. Jaroslav Kalous, který je přesvědčen, že některé znalosti studentům nelze studentům
předat v přednáškové místnosti, ale pouze “na místě činu”. Předpokládaný počet účastníků akce
je 40 – 50 osob.
Přiděleno: NIC

Zapsal: Miroslav Čermák

