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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.
Cíl 1.
Sdílení kapacit hostujících zahraničních akademických pracovníků mezi zapojenými univerzitami
- cíl splněn – pro sdílení kapacit hostujících zahraničních akademických pracovníků mezi zapojenými
univerzitami byl zřízen webový portál
http://visitingprofs.upol.cz/
na kterém byly prezentovány medailonky pozvaných zahraničních přednášejících spolu s tématem jejich a
datem příjezdu na danou univerzitu. Tento portál je přístupný všem studentům a akademikům
zapojených univerzit, po celou dobu řešení projektu byl také přístupný široké odborné i laické veřejnosti.
Cíl 2.
Sdílené online přenosy přednášek hostujících zahraničních odborníků
- cíl splněn – všechny aktivní výstupy pro podpořené osoby typu přednášky jsou přístupné on-line k
prohlédnutí ve formě pořízeného videa na zmíněné webové stránce. Jsou přístupné pro ty, kteří se
nemohli v určenou dobu dostavit a účastnit se aktivní diskuse se zahraničním lektorem.
V průběhu řešení projektu byl na pravidelném setkávání členů řešitelského týmu také vždy zhodnocen
průběh a realizace projektu, možnosti aktualizování webové stránky, všechny zjištěné nedostatky
obratem odstraněny. Zástupci všech zúčastněných univerzit kladně hodnotili vznikající výstupy z projektu
a byly již představeny další možné spolupráce.

Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Změny
v řešení

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
V rámci Centralizovaného rozvojového projektu proběhla série celkem 36 přednášek + workshop
zahraničních lektorů. Cílem společných setkání byla podpora navazování a využívání kontaktů akademiků
a studentů se zahraničními kolegy, pedagogy, vědci.
Hlavním cílem projektu bylo vzájemného sdílení přednášek, workshopů, aj. se zapojenými univerzitami a
poukázat na aktuální vědecké problémy, kterými se univerzity a společnost zabývají. Výstupem bylo
zkvalitnění pre- a postgraduální výuky studentů zapojením zahraničních lektorů. Přednášky byly určené
pro širokou akademickou obec a účastnili se nejen studenti magisterského a doktorského programu, ale i
akademičtí a neakademičtí pracovníci.
Celkem VFU Brno navštívilo dvacet čtyři odborníků z devíti zemí – Slovenska, Polska, Slovinska, Maďarska,
Itálie, Srbska, Německa, Portugalska a Jihoafrické republiky.
Přednášky se týkaly například rozvoje instrumentální techniky a možností v chemické analýze, pokroků v
hodnocení biologické aktivity syntetických i přírodních látek, nebo metabolických pochodů vedoucích ke
změnám aplikovaných látek a důsledků pro jejich využití.
Všechny přednášky zaznamenány a jsou přístupné studentům a učitelům zapojených škol, přes webový
portál.
Při realizaci přednášek došlo nejen k výměně informací a navázání kontaktů, ale i k bohaté diskusi.
Se všemi přednášejícími byla projednána možnost navázání nebo prohloubení dlouhodobé spolupráci jak
na poli výzkumu, tak na poli pedagogiky a propagace studijních programů, VFU studentů, VFU pracovníků
v zahraničí.
Největší zájem z oblasti veterinárních disciplín projevili studenti o přednášky zaměřené na welfare a
medicínu zoo zvířat s praktickou ukázkou; řada z nich si přímo s lektorem domluvila termín stáží.
Studenti i akademičtí pracovníci směřovaní do farmaceutických disciplín kladně ocenili např. přednášku,
která popsala stav a zhodnotila současné i budoucí možnosti využití probiotik a prebiotik v terapii nebo
zlepšení celkového zdravotního stavu pacientů s celou řadou zdravotních problémů, a kromě jednotlivých
možných aplikací popsala i technologické možnosti a novinky v aplikacích a lékových formách, které
takové využití umožňují.
Aktivně projekt řešilo a bylo podpořeno devět akademických pracovníků, tři pracovníci neakademičtí
(webový portál, IT záznam) a cca třicet studentů.
Byly realizovány také zahraniční výjezdy s cílem propagace řešeného projektu, navázání kontaktů a
oslovování zahraniční odborníci z různých odborných oblastí s cílem udržet rozmanitost a zacílit následně
co nejširší potenciální publikum. Bylo navštíveno pět zahraničních univerzit (Slovensko, Španělsko a Itálie).
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.
Jednotlivé změny
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti
č.
(přidejte řádky podle potřeby)
na MŠMT)
Celková částka 150 nebyla vyčerpána z důvodu
1
Snížení částky na cestovné
nerealizace všech plánovaných zahraničních
cest.
O částku 48 tis byla navýšena stipendia
studentům podílejících se na aktivitách při
2
Navýšení částky na stipendia
řešení projektu např. organizace realizace
přednášek, aktivní vyhledávání přednášejících

2

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)

-

-

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
1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

0

300

300

0

0

102

102

0

0

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)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

398

398

2.6

Cestovní náhrady

150

102

2.7

Stipendia

50

98

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky

3

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz předchozí tab.)

2.1

2.3
2.5
2.6
2.7

Název výdaje a jeho zdůvodnění
Mzdy (včetně pohyblivých složek) pro aktivní řešitele projektu. Aktivně projekt řešilo
a bylo podpořeno devět akademických pracovníků (navazování kontaktů, organizace
přednášek, propagace projektu mezi studenty, akademickými pracovníky a veřejností,
propagace projektu v zahraničí; tři pracovníci neakademičtí (tvorba dat pro webový
portál, IT záznam a zpracování přednášek).
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního
fondu
Služby související s účastí zahraničních přednášejících – aktivní účast zahraničního
přednášejícího v kampusu VFU, propagace projektu, tvorba webových stránek.
Cestovní náhrady za účelem rozvoje stávajících a navázání nových kontaktů podle
platných interních předpisů VFU pro služební cesty (aktivní účast)
Stipendia pro studenty, kteří se aktivně zapojovali do řešení projektu formou aktivního
získávání kontaktů na zahraniční pracovníky, organizací přednášek a workshopu
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Částka (v tis. Kč)

300

102
398
102
98

