
UK FTVS & BALANCE CLUB BRUMLOVKA  

STUDENTSKÝ GRANT

UK FTVS vyhlašuje první ročník STUDENTSKÉHO GRANTU
pod záštitou Balance Clubu Brumlovka

UK FTVS vzdělává a  vychovává odborníky v  oblasti sportu, tělesné výchovy, fyzioterapie a  managementu sportu. 

Balance Club Brumlovka je exkluzivní klub sídlící na Praze 4, který patří mezi špičku českých fitness a wellness center 

a splňuje vysoký standard světových zařízení. Tyto dvě úspěšné instituce zahájily spolupráci a Balance Club Brumlovka 

se stal oficiálním PARTNEREM VZDĚLÁVÁNÍ UK FTVS. Vznikla tak kontinuální spolupráce na vzdělávacích programech  

a projektech napříč studijními obory a vzájemná  podpora v oblasti vědy a vzdělávání. 

Díky unikátní spolupráci UK FTVS a Balance Clubu Brumlovka  vzniká nová možnost získat STUDENTSKÝ GRANT, jehož 

hlavním cílem je podpořit tvůrčí a odbornou aktivitu studentů UK FTVS .

Studenti mají jedinečnou příležitost ukázat, co v nich je, a prezentovat své nápady. Za své originální práce, výzkumy 

a inovativní myšlenky mohou být zajímavě finančně odměněni. Ovšem to není jediné. Kvalitně zpracované studentské 

projekty se díky tomu mohou dostat do komerční sféry a být využity v praxi, což velice zvyšuje možnosti studentů  

při jejich uplatnění na trhu práce. Motivace je tedy opravdu veliká. 

Studenti, kteří se chtějí zapojit, musí v řádném termínu, tedy do 19. 9. 2021 podat přihlášku o STUDENTSKÝ GRANT pod 

záštitou Balance Clubu Brumlovka, která bude obsahovat veškeré náležitosti popsané dále, a ucházet se tak o jednu  

z hlavních odměn.  



 
Co můžete získat?
Finanční odměna bude udělena v těchto kategoriích:  

DIPLOMOVÁ PRÁCE – 3 STUDENTI 

• 1. místo: 12 000 Kč

• 2. místo: 8 000 Kč

• 3. místo: 5 000 Kč

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE – 3 STUDENTI

• 1. místo: 10 000 Kč

• 2. místo: 7 000 Kč

• 3. místo: 3 000 Kč

SEMINÁRNÍ PRÁCE – 3 STUDENTI

• 1. místo: 10 000 Kč

• 2. místo: 7 000 Kč

• 3. místo: 3 000 Kč

BALANCE CLUB BRUMLOVKA SPECIAL PRIZE 

nejlepší práce v konkurenci VŠECH přihlášených studentů

• odměna ve výši 35 000 Kč - 1 STUDENT
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Jak se zúčastnit? 
PODMÍNKY A PRŮBĚH:

•  zaslání přihlášky a akademické práce na e-mail pecinova@ftvs.cuni.cz  do 19. 9. 2021

•  přihláška musí obsahovat název akademické práce, stručný abstrakt a jméno autora

•  požadavky na obsah a formát psaní textu přiložené akademické práce jsou stanovené v souladu s nároky kladenými 

na strukturu seminárních prací, BP a DP na UK FTVS

•  po odsouhlasení zaslané přihlášky (ze soutěže budou vyřazeny všechny práce obsahující nevhodný obsah), bude 

práce (s jejími povinnými náležitostmi) předložena odborné komisi k posouzení

• zúčastnit se může každý student UK FTVS včetně absolventů, kteří svou závěrečnou práci úspěšně obhájili  

  v roce 2021

SYSTÉM VYHODNOCENÍ STUDENTSKÉHO GRANTU:

 1. kolo:

• odeslání podkladů studenty UK FTVS na e-mail: pecinova@ftvs.cuni.cz

• formální a obsahová akceptace podkladů 

• případná e-mailová či osobní konzultace nad nesrovnalostmi žádosti

2. kolo:

•  posouzení dokumentů přihlášených do soutěže odbornou komisí ve složení:  

Zdeněk Ledvina, Markéta Pecinová, Josef Voráček

• nejlepší práce vyberou členové komise na základě odborného posouzení

•  komise má na hodnocení práce 14 dní

•  vítěz o svém úspěchu bude informován e-mailem

• slavnostní předání cen proběhne v průběhu podzimu i za účasti zástupců Balance Clubu Brumlovka

Veškeré dotazy související s podmínkami soutěže zasílejte na adresu: pecinova@ftvs.cuni.cz 
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