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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
1.
Zvýšit kvalifikaci a erudici studentů doktorských studijních programů a tím výrazně
zvýšit možnosti jejich dalšího uplatnění na trhu práce
Cíl byl splněn. Realizací projektu a jeho výstupů prokazatelně došlo ke zvýšení kvalifikace a erudice
studentů DSP, ať již realizovanými stážemi a řešením daných témat, tak i účastí na seminářích
a společné konferenci. Realizace projektu se setkala s pozitivním ohlasem z řad DSP studentů, jejich
školitelů, odborných garantů a dalších členů akademické obce.
2.
Podpořit vzájemnou výměnu zkušeností uspořádáním společné konference pro studenty
DSP zaměřené na problematiku řešenou v rámci jednotlivých definovaných oblastí
Cíl byl splněn. Meziuniverzitní konference DSP studentů, kterou pořádala VFU Brno, se uskutečnila
2.10.2014. Tato konference, jejíž jednotlivé příspěvky byly vydány formou sborníku, umožnila
vzájemnou výměnu zkušeností DSP studentů.
3.
Rozvíjet a zintenzivnit spolupráci se širokým okruhem spolupracujících institucí
Cíl byl splněn. Členové týmů z řad studentů DSP získali nové možnosti spolupráce a vazeb na síť
poradců zaměřenou na zemědělskou a veterinární problematiku.
4.
Podpořit vznik poradenské sítě univerzit pro spolupráci s praxí
Cíl byl splněn. Díky realizaci projektu došlo k posílení spolupráce mezi zúčastněnými univerzitami
a k posílení spolupráce a vytváření zpětné vazby mezi akademickou sférou a praxí (viz Databáze
kontaktů odborníků, spolupracujících organizací a subjektů zemědělské praxe z jednotlivých
definovaných oblastí).
5.
Získat praktické dovednosti studentů DSP při aktivní účasti na uspořádaných odborných
seminářích pro praxi
Cíl byl splněn. Studenti DSP svoje nabyté znalosti uplatnili zapojením do realizace odborných
seminářů a dalších odborných akcí pro praxi, kde byly rovněž prezentovány výsledky řešení témat
jednotlivých týmů.

6.
Zvýšit kompetence studentů DSP a přenosu nových metod absolvováním stáži
na spolupracujících univerzitách
Cíl byl splněn. Stáže na pracovištích univerzit zapojených do řešení projektu přispěly ke vzdělávání
studentů DSP a k řešení stanovených témat.
7.
Vytvořit společné centrum pro prohloubení vzdělávání doktorandů napojené
na výzkumné ústavy v oblasti zemědělství a přírodních věd na jedné straně a subjekty z praxe
na straně druhé
Cíl byl splněn. Řešení projektu tak přináší žádoucí výsledky pro zapojené univerzity nejen v oblasti
kvality vzdělávání a uplatnitelnosti absolventů, ale i v dalších hodnocených aktivitách, jako je např.
mezioborová spolupráce a otevřenost akademického prostředí. Dalším pozitivním aspektem řešení
projektu je získávání a sdílení zkušeností z institucí a následně přenos relevantních zkušeností
do činnosti cílových skupin. Inovativním prvkem je rovněž podpora multidisciplinarity. Projekt
motivuje mladé studenty DSP k práci v rámci zúčastněných univerzit a posiluje mobility mezi těmito
univerzitami navzájem i mobility se soukromým sektorem.

Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
1. Minimálně 3 vytvořené společné pracovní týmy složené ze studentů DSP a jejich školitelů
Výstup byl splněn. V rámci VFU Brno vzniklo 12 meziuniverzitních týmů složených ze studentů
DSP a jejich školitelů. Týmy v rámci řešení projektů hledaly a navrhovaly řešení konkrétních
problémů praxe z různých oblastí (např. reprodukce v chovech hospodářských zvířat, produkční
a preventivní medicína ve velkochovech, welfare hospodářských zvířat a řešení infekčních
onemocnění, využití přírodních a chemických léčiv, kvalita zemědělských produktů, bezpečnost
a kvalita potravin, udržitelný rozvoj venkovské krajiny, využití netradičních plodin, apod.).
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2. Minimálně 2 odborné semináře pro praxi s aktivním zapojením studentů DSP
Výstup byl splněn. 17.6. 2014 byl v Brně uspořádán seminář „Ochrana duševního vlastnictví
a transfer znalostí“, 18.6. 2014 seminář „Hodnocení vědy a výzkumu podle platné metodiky
a rejstřík informací o výsledcích VaVaI, Informační zabezpečení výzkumu a Identifikace vědce
ve vědecké komunitě“, 10.11.2014 a 24.11.2014 byl uspořádán pro studenty DSP a postdoktorandy seminář „Kompetence poradce a nácvik komunikačních dovedností“.
Svoje nabyté znalosti uplatnili studenti DSP zapojením do realizace seminářů a dalších odborných
akcí pro praxi (např. workshop v Kostelci nad Orlicí-Vrbice konaný k chovu prasat dne
16.10.2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky konané 2.-3. září 2014 v Košicích), kde
byly rovněž prezentovány výsledky řešení témat jednotlivých týmů.
3. Uspořádání společné konference pro studenty DSP s oceněním nejlepší odborné práce
Výstup byl splněn. Dne 2.10.2014 se v areálu VFU Brno konala Meziuniverzitní konference DSP
studentů. Celodenní konference probíhala ve třech sekcích. V každé sekci byly oceněny tři
nejlepší odborné práce. Jednotlivé příspěvky byly vydány formou sborníku, který byl publikován
na společných webových stránkách projektu.
4. Minimálně 10 realizovaných stáží studentů DSP na spolupracujících univerzitách
Výstup byl splněn. Na ČZU v Praze a MENDELU v Brně probíhaly stáže 13 studentů DSP
z VFU Brno. Tyto stáže přispěly ke vzdělávání zapojených studentů DSP a k řešení stanovených
témat.
5. Databáze kontaktů odborníků, spolupracujících organizací a subjektů zemědělské praxe
z jednotlivých definovaných oblastí
Výstup byl splněn. Vznikla společná databáze kontaktů odborníků, spolupracujících organizací
a subjektů zemědělské a veterinární praxe z jednotlivých definovaných oblastí. Tato databáze
umožňuje posílení spolupráce mezi zúčastněnými univerzitami a vytváření zpětné vazby mezi
akademickou sférou a praxí.
6. Společné centrum pro prohloubení vzdělávání doktorandů napojené na výzkumné ústavy v oblasti
zemědělství a přírodních věd na jedné straně a subjekty z praxe na straně druhé
Výstup byl splněn. Vytvoření společného centra zúčastněných univerzit je napojeno na výzkumné
ústavy v oblasti zemědělství, přírodních věd a subjekty z praxe. Společné centrum využívá
společné webové stránky, na kterých zveřejňuje jednotlivé výstupy směřující k další podpoře DSP
studentů.
Změny
v řešení

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich
povolení MŠMT, uveďte č.j. vyřízení této žádosti.
č.

Jednotlivé změny
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Změna řešitele dílčí části

2

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na
MŠMT)
Důvodem změny řešitele dílčí části bylo
ukončení pracovního poměru Prof. MVDr. M.
Lopatářové, CSc.
Oznámení o změně řešitele bylo na MŠMT
zasláno dne 26. 2. 2014 pod číslem jednacím
114 151/2014.
Změna týkající se převodu prostředků z položky
2.3 Odvody pojistného, položky 2.5 Služby
a náklady nevýrobní a položky 2.6 Cestovní
náhrady do položky 2.4. Materiální náklady
byla vyvolána aktuální potřebou navýšení
prostředků určených na spotřební materiál a
drobný hmotný majetek potřebný k činnosti
jednotlivých týmů.

Změna čerpání v rozpočtu

Změna v čerpání je ve výši 8% celkového
rozpočtu (položka 2.4 byla navýšena o 202 tis.
Kč), žádost nebyla na MŠMT tudíž podána.
Přehled o
pokračujícím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)
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Poznámka (případně výhled do budoucna)

-

-

-

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)
Přidělená dotace
na řešení projektu
- ukazatel I
(v tis. Kč)

Čerpání dotace
(v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem

0

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

0

1.3

Stavební úpravy

0

0

2 500

2 496

1 100

1 100

50

50

374

330

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

2.3

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

626

828

2.5

Služby a náklady nevýrobní

200

59

2.6

Cestovní náhrady

50

29

2.7

Stipendia

100

100

2 500

2 496

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky
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Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz předchozí tab.)
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

Název výdaje a jeho zdůvodnění
Mzdy (včetně pohyblivých složek) pracovníků zapojených do projektu a podílejících
se na činnostech projektu (realizační tým, odborní pracovníci, školitelé)
Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených s oponenty
na posouzení prací a oponování projektů
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení
jsou povinné náklady vyplývající ze mzdových prostředků. V důsledku změny
v systému výpočtu odvodů v roce řešení došlo k nedočerpání přidělených prostředků.
Materiální náklady (včetně drobného majetku) - podpora stáží a dalších aktivit
projektu (zejm. zdravotnický materiál, ochranné pomůcky, léčiva, desinfekční
prostředky, kancelářské potřeby apod.). Tato položka byla navýšena o 202 tis. Kč
z důvodu většího počtu týmů a realizovaných témat oproti původnímu předpokladu.
Služby a náklady nevýrobní zahrnují náklady související s pořádáním Meziuniverzitní
konference DSP studentů, sekvenováním, zpracováním odborných analýz a další.
Cestovní náhrady souvisí s cestami členů realizačního týmu do subjektů zemědělské
praxe, s účastí na seminářích a s realizací porad zúčastněných univerzit
Stipendia - jedná se o příspěvek studentům DSP související s jejich podílem na plnění
výstupů projektu a dále s cestovními a pobytovými náklady vynaloženými v rámci
realizovaných stáží.
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Částka (v tis. Kč)

1 100
50
330

828
59
29
100

