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Úvod 

Alfa Piknik konaný 3. 10. 2017 byl první akcí tohoto typu u nás na Fakultě ma-

nagementu. Cílem bylo uspořádat fakultní piknik a tím neformálně představit fakultu 

studentům zejména prvních ročníků. V první řádě nám šlo o sblížení studentů, před-

stavení a prezentace studentských aktivit (Alfa Fí, USK, Fama, Primetime, E4S). 

Ukázat, jak přátelská Fakulta managementu umí být. A neformálně zahájit začátek 

zimního semestru a zároveň celého akademického roku.  

Alfa Piknik byl financován z ISS FM VŠE (Interní studentská soutěž FM VŠE) a cel-

kový schválený rozpočet činil 20 000,- Kč. Akci zaštiťovala studentská organizace 

Alfa Fí, která na FM VŠE funguje již šestým rokem. Hlavními organizátory akce byly 

Bc. Claudia Srníková a Bc. Nikola Moravcová. Dále se na organizaci podílely ostatní 

členky Alfa Fí tedy: Simona Haganová, Bc. Zuzana Soukupová, Natálie Jarošová, Kris-

týna Zumrová, Bc. Veronika Zemanová, Eliška Kavanová, Michaela Krajícová, Denisa 

Kůstková a Lucie Liptáková. Celou akci fotografoval Bc. Matěj Samec.  
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1 Program 

Program byl nastaven volně vzhledem k neformálnosti akce. Akce byla zahájena 

úvodním slovem vedoucími organizace Alfa Fí Claudií Srníkovou a Nikolou Moravco-

vou a děkanem fakulty doc. Ing. Vladislavem Bínou, Ph.D. 

Součástí celé akce bylo představení jednotlivých spolků, které na akci měly vlastní 

stánek. Mezi studentské organizace patří: Alfa Fí, E4S, FAMA, Sporťák FM +USK, Pro-

gram Pět P, studentský časopis Primetime a studentská kapela Radio FM. Po 

představení studentských spolků byla připravena, pro účastníky, vědomostní hra 

s názvem Riskuj s FM a Máme rádi FM VŠE, která se vzhledem k technickým potížím 

musela přesunout do učebny 110. 

Během celé akce bylo pro všechny účastníky připraveno bohaté občerstvení, které 

bylo přichystáno z většiny od Menzy. O další drobné občerstvení se postaral spolek 

Alfa Fí a dobrovolníci, kteří měli možnost přinést něco na ochutnání. Byl plánovaný 

také hudební doprovod, který bohužel nemohl být kvůli technickým potížím ve dvo-

raně uskutečněn. Proto tedy během celé akce akusticky doprovázeli na kytaru dva 

členové studentské kapely Radio FM. 

Grafickou stránku Alfa pikniku zpracovala Bc. Claudia Srníková, včetně propagač-

ních materiálů spolku Alfa Fí. O propagační materiály jednotlivých spolků se 

postaralo samostatně vedení každého spolku s pomocí Mgr. Michala Hajdíka.  
  

Obrázek 1 - plakát Alfa piknik 
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2  Financování a čerpání rozpočtu 

Celý Alfa piknik byl financován ze zdrojů získaných z ISS (interní studentská soutěž). 

Prostřednictvím této soutěže se podařilo spolku získat 20 000,-Kč. Celkový rozpočet 

na akci činil tedy 20 000,-Kč.  

 

Tabulka 1 - Rozpočet žádost ISS FM VŠE 

Realizované činnosti Související výdaje Termín realizace 

zamluvení termínu a prostor pro konání 
akce 

0 Kč březen 2017 

objednání cen a upomínkových před-
mětů 

3 500 Kč 1. květen 2017 

zajištění občerstvení  14 500 Kč 10. září 2017 

nákup plastového nádobí  500 Kč 10. září 2017 

nákup dekorací  500 Kč 10. září 2017 

vystoupení školní kapely 0 Kč září 2017 

deky  1 000 Kč 10. září 2017 

CELKEM 20 000 Kč  

 

Celkový rozpočet se podařilo téměř přesně dodržet. Výše u některých položek byla 

upravena na základě ušetření nákladů z položky jiné. Rozpis všech skutečných vý-

dajů obsahuje Tabulka 2 – Čerpání rozpočtu. Jednotlivé výdaje a jejich potvrzení jsou 

přílohou této závěrečné zprávy.  

 

Tabulka 2 - Čerpání rozpočtu 

Realizované činnosti Související výdaje 

Ceny a upomínkové předměty 3 703 Kč 

Občerstvení včetně nápojů 12 534 Kč 

Dekorace, plastové nádobí, papírenské 
potřeby 

2 732 Kč 

Deky 747 Kč 

Celkem 19 716 Kč 
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3 Závěrečné shrnutí 

Cíle akce byly naplněny, ačkoli lze konstatovat, že byla mnohem menší účast, než 

která byla očekáváná. Vzhledem k tomu, že akce cílila primárně na studenty prvních 

ročníků a ti se účastnili jenom minimálně, účast byla o to nižší. Mezi zastoupené roč-

níky patřili zejména studenti z navazujícího studia. Důvodem je dle našeho názoru 

to, že tito studenti akce navštěvují pravidelně a zároveň jsou z velké většiny našimi 

spolužáky.  

Ačkoli zájemců o studentské aktivity bylo méně, než se očekávalo, za jejich účast 

jsme i tak rády a patří jim velký dík. Do budoucna by bylo dobré zvážit spojení pre-

zentace jednotlivých studentských spolků společně s například veletrhem 

pracovních příležitostí, jelikož se jedná o akci, která má na FM VŠE už tradici a je 

v jistém povědomí všech studentů. Všechny studentské organizace se potýkají se 

společným problémem a to odchodu starších ročníků, což tvoří jádro jednotlivých 

studentských organizací.  

I přes nepříznivé počasí, které nám tento den nepřálo, se podařilo akci uskutečnit 

uvnitř dvorany a skutečně navodit příjemnou a přátelskou atmosféru. Největší zájem 

jsme zaznamenaly u vědomostní hry „Riskuj s FM“ a „Máme rádi FM VŠE“. Na tuto 

soutěž jsme zároveň obdržely velmi dobrou zpětnou vazbu všech zúčastněných osob.  

Vzhledem k časovému presu spojenému se začátkem semestru nebylo možné, aby 

vystoupila školní kapela Radio FM, ačkoli to tak bylo původně plánováno. Nicméně 

se alespoň dva členové postarali o akustický doprovod, což atmosféru zpříjemnilo. 

Na akci obdržel každý spolek dárkový balíček, který obsahoval propagační před-

měty, dárkové předměty a kancelářské potřeby. Účastníci soutěže obdrželi dárkový 

balíček s propagačními předměty Alfa Fí a také s dárky FM VŠE.  
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Obrázek 3 - foto z akce 

Obrázek 2 – foto z akce 
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Obrázek 4 – foto z akce 

Obrázek 6 - foto z akce 

 
 

 

Obrázek 5 - foto z akce 
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Obrázek 7 - foto z akce 
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