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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.
Vytvoření prostředí společného synergicky pozitivního působení zúčastněných vysokých škol (VFU Brno, ČZU,
MENDELU a VŠCHT Praha) při vypracovávání standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách na vyšší úrovni, než by
bylo možné na každé vysoké škole jednotlivě. Cíl splněn: Byla vytvořena společná pracovní komise VFU-ČZUMENDELU-VŠCHT, která představovala propojení potenciálu všech zúčastněných vysokých škol se synergickým
působením k vypracování společného řešení projektu. Byl vypracován společný Standardizovaný formát Zprávy
o vnitřním hodnocení kvality a dále související společný Systém indikátorů v plnění požadavků a ukazatelů
výkonu vysoké školy pro tuto zprávu.
Vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností na VFU Brno, na ČZU, na MENDELU a na VŠCHT Praha zohledňující získané praktické
zkušenosti s používáním Systému zajišťování a hodnocení kvality činností v měnícím se prostředí pro vysoké
školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení
kvality činností na vysokých školách. Cíl splněn: Na základě společného standardizovaného formátu Zprávy o
vnitřním hodnocení kvality vypracovaného zúčastněnými vysokými školami byl vypracován Standardizovaný
formát Zprávy o vnitřním hodnocení kvality VFU Brno, dále ČZU, dále MENDELU a dále VŠCHT Praha.

Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
Výstup 1: Společný pracovní tým expertů zúčastněných vysokých škol pro vypracovávání standardizovaného
obsahového rámce Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na
jednotlivých vysokých školách s potenciálem vyšší úrovně činnosti, než by bylo možné na každé vysoké škole
jednotlivě. Výstup realizován osobními jednáními (4x) společné pracovní komise (v Praze a Brně) k řešení
strategických problematik projektu, e-mailovou komunikací a vzájemným připomínkováním vytvářených
dokumentů. Byl vytvořen společný Standardizovaný formát Zprávy o vnitřním hodnocení kvality a dále
související společný Systém indikátorů v plnění požadavků a ukazatelů výkonu vysoké školy pro tuto zprávu.
Výstup doložen v příloze č. 1a a 1b.
Výstup 2: Standardizovaný formát pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností na VFU Brno zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním systému kvality v
měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných
vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách. Byl vytvořen Standardizovaný formát
Zprávy o vnitřním hodnocení kvality VFU Brno a dále související Systém indikátorů v plnění požadavků a
ukazatelů výkonu VFU Brno pro tuto zprávu. Výstup doložen v příloze č. 2a a 2b.
Výstup 3a: Standardizovaný formát pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností na VFU Brno zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním systému kvality v
měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných
vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách. Byl vytvořen Standardizovaný formát
Zprávy o vnitřním hodnocení kvality ČZU a dále související Systém indikátorů v plnění požadavků a ukazatelů
výkonu ČZU pro tuto zprávu. Výstup doložen v příloze č. 3a a 3b.
Výstup 3b: Standardizovaný formát pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností na MENDELU zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním systému kvality v
měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných
vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách. Byl vytvořen Standardizovaný formát
Zprávy o vnitřním hodnocení kvality MENDELU a dále související Systém indikátorů v plnění požadavků a
ukazatelů výkonu MENDELU pro tuto zprávu. Výstup doložen v příloze č. 4a a 4b.
Výstup 4: Standardizovaný formát pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností na VŠCHT Praha zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním systému kvality v
měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných
vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách. Byl vytvořen Standardizovaný formát
Zprávy o vnitřním hodnocení kvality VŠCHT Praha a dále související Systém indikátorů v plnění požadavků a
ukazatelů výkonu VŠCHT Praha pro tuto zprávu. Výstup doložen v příloze č. 5a a 5b.

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.

2

č.

Jednotlivé změny
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Drobná změna v rozložení osobních nákladů.

2

Drobná změna v rozložení ostatních nákladů.

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti
na MŠMT)
Uspořené prostředky na odvodech pojistného
byly využity v položce mzdy.
Uspořené prostředky na cestovních náhradách
byly využity v položce materiální náklady.
Drobná část prostředků z položky materiální
náklady byla přesunuta do položky služby.

3
4
5
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)

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

Ostatní technické zhodnocení

0

0

2000

2000

1405

1446

0

0

480

439

56

54

0

3

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

2.6

Cestovní náhrady

11

10

2.7

Stipendia

48

48

2000

2000

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

2.4

2.5
2.6
2.7

Název výdaje a jeho zdůvodnění
Mzdy (včetně pohyblivých složek) – položka představovala náklady na mzdy jednotlivých
expertů společné komise vysokých škol a pracovní skupiny, a to v kalkulaci prostředků na
hlavního koordinátora projektu, hlavní experty, další experty univerzit a administrativní
pracovníky. Výše položky odpovídá značnému rozsahu intelektuální práce a vysoké úrovni
expertní činnosti pro řadu odborníků vysoké školy při vypracovávání indikátorů týkajících se
plnění požadavků a ukazatelů výkonu vysoké školy a dále standardizovaného formátu Zprávy
o vnitřním hodnocení kvality v jeho rozsahu zahrnujícím jednotlivé oddíly činnosti vysoké
školy. Velmi vysoký rozsah intelektuální činnosti řešitelského týmu a širší pracovní skupiny
směřoval k vytvoření zcela nového dokumentu značné obtížnosti a značného rozsahu řešícího
vytváření Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vysoké školy a systém jejího naplňování
s využitím souboru indikátorů slovních i numerických a jejich posuzování pro VFU Brno
založený na synergickém potenciálu zúčastněných vysokých škol.
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu – položka
představovala povinné odvody z mezd.
Materiální náklady (včetně drobného majetku) – položka představovala náklady na
materiálové zajištění činnosti jednotlivých expertů společné komise vysokých škol a pracovní
skupiny, tzn. zejména tonery do tiskárny a kopírky, papíry do tiskárny a kopírky, zakládací
obaly, pořadače, rychlovazače, kancelářské potřeby a další potřebný materiál pro získávání
údajů a jejich zpracování v rámci projektu.
Služby a náklady nevýrobní – drobné občerstvení
Cestovní náhrady – položka představovala náklady na cestovné na osobní setkávání
členů společné pracovní komise pro jejich společná jednání.
Stipendia – položka představovala náklady na stipendia studentů, kteří se podíleli na
vypracovávání rámce Zprávy o vnitřním hodnocení kvality zejména v části zaměřené na
vzdělávání.

4

Částka (v tis. Kč)

1446

439

54

3
10
48
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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.
Vytvoření prostředí společného synergicky pozitivního působení zúčastněných vysokých škol (VFU Brno, ČZU,
MENDELU a VŠCHT Praha) při vypracovávání standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách na vyšší úrovni, než by
bylo možné na každé vysoké škole jednotlivě. Cíl splněn: Byla vytvořena společná pracovní komise VFU-ČZUMENDELU-VŠCHT, která představovala propojení potenciálu všech zúčastněných vysokých škol se synergickým
působením k vypracování společného řešení projektu. Byl vypracován společný Standardizovaný formát Zprávy
o vnitřním hodnocení kvality a dále související společný Systém indikátorů v plnění požadavků a ukazatelů
výkonu vysoké školy pro tuto zprávu.
Vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností na VFU Brno, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním Systému zajišťování
a hodnocení kvality činností v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení
znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách. Cíl
splněn: Na základě společného standardizovaného formátu Zprávy o vnitřním hodnocení kvality
vypracovaného zúčastněnými vysokými školami byl vypracován Standardizovaný formát Zprávy o vnitřním
hodnocení kvality VFU Brno.

Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
Výstup 1: Společný pracovní tým expertů zúčastněných vysokých škol pro vypracovávání standardizovaného
obsahového rámce Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na
jednotlivých vysokých školách s potenciálem vyšší úrovně činnosti, než by bylo možné na každé vysoké škole
jednotlivě. Výstup realizován osobními jednáními společné pracovní komise (v Praze a Brně) k řešení
strategických problematik projektu, e-mailovou komunikací a vzájemným připomínkováním vytvářených
dokumentů. Byl vytvořen společný Standardizovaný formát Zprávy o vnitřním hodnocení kvality a dále
související společný Systém indikátorů v plnění požadavků a ukazatelů výkonu vysoké školy pro tuto zprávu.
Výstup doložen v příloze č. 1a a 1b.
Výstup 2: Standardizovaný formát pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností na VFU Brno zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním systému kvality v
měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných
vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách. Byl vytvořen Standardizovaný formát
Zprávy o vnitřním hodnocení kvality VFU Brno a dále související Systém indikátorů v plnění požadavků a
ukazatelů výkonu VFU Brno pro tuto zprávu. Výstup doložen v příloze č. 2a a 2b.

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.
Jednotlivé změny
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti
č.
(přidejte řádky podle potřeby)
na MŠMT)
Uspořené prostředky na odvodech pojistného
1
Drobná změna v rozložení osobních nákladů.
byly využity v položce mzdy.

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)

6

Poznámka (případně výhled do budoucna)

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
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

Ostatní technické zhodnocení

0

0

500

500

354

369

0

0

121

106

12

12

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

0

0

2.6

Cestovní náhrady

2

2

2.7

Stipendia

11

11

500

500

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky

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

Název výdaje a jeho zdůvodnění

2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek) – položka představovala náklady na mzdy jednotlivých
expertů společné komise vysokých škol a pracovní skupiny, a to v kalkulaci prostředků na
hlavního koordinátora projektu, 4 hlavní experty, 5 dalších expertů univerzity a 1
administrativního pracovníka. Výše položky odpovídá značnému rozsahu intelektuální
práce a vysoké úrovni expertní činnosti pro řadu odborníků vysoké školy při vypracovávání
indikátorů týkajících se plnění požadavků a ukazatelů výkonu vysoké školy a dále
standardizovaného formátu Zprávy o vnitřním hodnocení kvality v jeho rozsahu
zahrnujícím jednotlivé oddíly činnosti vysoké školy. Velmi vysoký rozsah intelektuální
činnosti řešitelského týmu a širší pracovní skupiny směřoval k vytvoření zcela nového
dokumentu značné obtížnosti a značného rozsahu řešícího vytváření Zprávy o vnitřním
hodnocení kvality vysoké školy a systém jejího naplňování s využitím souboru indikátorů
slovních i numerických a jejich posuzování pro VFU Brno založený na synergickém
potenciálu zúčastněných vysokých škol.

7

Částka (v tis. Kč)

369

2.3

2.4

2.6

2.7

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu – položka
představovala povinné odvody z mezd.
Materiální náklady (včetně drobného majetku) – položka představovala náklady na
materiálové zajištění činnosti jednotlivých expertů společné komise vysokých škol a
pracovní skupiny, tzn. zejména tonery do tiskárny a kopírky, papíry do tiskárny a kopírky,
zakládací obaly, kancelářské potřeby a další potřebný materiál pro získávání údajů a
jejich zpracování v rámci projektu.
Cestovní náhrady – položka představovala náklady na cestovné na osobní setkávání
členů společné pracovní komise pro jejich společná jednání.
Stipendia – položka představovala náklady na stipendia studentů, kteří se podíleli na
vypracovávání rámce Zprávy o vnitřním hodnocení kvality zejména v části zaměřené na
vzdělávání.

8

106

12

2
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VYSOKÁ ŠKOLA: ČESKÁ ZĚMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Rozvojový projekt na rok 2017
Formulář pro závěrečnou zprávu
Program:

Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Tematické zaměření:

a) podpora nastavení systému zajištění a hodnocení kvality a diverzifikace studijních programů

Název projektu: Standardizace Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a souvisejících činností vysoké školy využívající synergického působení potenciálu
sdílení znalostí a zkušeností zapojených vysokých škol
Období řešení projektu:

Dotace (v tis. Kč)

Od: 15. 1. 2017

Do: 31. 12. 2017
V tom běžné finanční
prostředky:

Celkem:

V tom kapitálové finanční
prostředky:

Požadavek

500

500

0

Čerpáno

500

500

0

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hlavní řešitel
Jméno:

Kontaktní osoba

Prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.

Prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.

Fakulta/Součást

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Adresa/Web:

Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol / www.czu.cz

Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol / www.czu.cz

Telefon:

+420224 382 933

+420224 382 933

E-mail:

sedmikova@af.czu.cz

sedmikova@af.czu.cz

Jméno rektora:

prof. Ing. Jiří Balík, CSc.

Podpis:

Podpis:
Datum:
Razítko školy:
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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.
Vytvoření prostředí společného synergicky pozitivního působení zúčastněných vysokých škol (VFU Brno,
ČZU, MENDELU a VŠCHT Praha) při vypracovávání standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách na vyšší
úrovni, než by bylo možné na každé vysoké škole jednotlivě. Cíl splněn: Byla vytvořena společná pracovní
komise VFU-ČZU-MENDELU-VŠCHT, která představovala propojení potenciálu všech zúčastněných
vysokých škol se synergickým působením k vypracování společného řešení projektu. Byl vypracován
společný Standardizovaný formát Zprávy o vnitřním hodnocení kvality a dále související společný Systém
indikátorů v plnění požadavků a ukazatelů výkonu vysoké školy pro tuto zprávu.
Vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a
s nimi souvisejících činností na ČZU, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním Systému
zajišťování a hodnocení kvality činností v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického
působení znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých
školách. Cíl splněn: Na základě společného standardizovaného formátu Zprávy o vnitřním hodnocení kvality
vypracovaného zúčastněnými vysokými školami byl vypracován Standardizovaný formát Zprávy o vnitřním
hodnocení kvality ČZU.

Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
Výstup 1: Společný pracovní tým expertů zúčastněných vysokých škol pro vypracovávání
standardizovaného obsahového rámce Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách s potenciálem vyšší úrovně činnosti, než by bylo
možné na každé vysoké škole jednotlivě. Výstup realizován osobními jednáními společné pracovní komise
(v Praze a Brně) k řešení strategických problematik projektu, e-mailovou komunikací a vzájemným
připomínkováním vytvářených dokumentů. Byl vytvořen společný Standardizovaný formát Zprávy o
vnitřním hodnocení kvality a dále související společný Systém indikátorů v plnění požadavků a ukazatelů
výkonu vysoké školy pro tuto zprávu. Výstup doložen v příloze č. 1a a 1b.
Výstup 2: Standardizovaný formát pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností na ČZU zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním systému kvality v
měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností
zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách. Byl vytvořen
Standardizovaný formát Zprávy o vnitřním hodnocení kvality ČZU a dále související Systém indikátorů
v plnění požadavků a ukazatelů výkonu ČZU pro tuto zprávu. Výstup doložen v příloze č. 3a a 3b.

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.
Jednotlivé změny
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti
č.
(přidejte řádky podle potřeby)
na MŠMT)
Uspořené prostředky na odvodech pojistného
1
Změna v rozložení osobních nákladů.
byly využity v položce mzdy.

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)

10

Poznámka (případně výhled do budoucna)

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

Ostatní technické zhodnocení

0

0

500

500

354

377

0

0

121

98

12

12

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

0

0

2.6

Cestovní náhrady

2

2

2.7

Stipendia

11

11

500

500

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky

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

2.1

2.3

Název výdaje a jeho zdůvodnění
Mzdy (včetně pohyblivých složek) – položka představovala náklady na mzdy jednotlivých
expertů společné komise vysokých škol a pracovní skupiny, a to v kalkulaci prostředků na
ČZU (6 hlavních expertů, 2 dalších expertů univerzity a 1 administrativního pracovníka).
Výše položky odpovídá značnému rozsahu intelektuální práce a vysoké úrovni expertní
činnosti odborníků vysoké školy při vypracovávání indikátorů týkajících se plnění
požadavků a ukazatelů výkonu vysoké školy a dále standardizovaného formátu Zprávy o
vnitřním hodnocení kvality v jeho rozsahu zahrnujícím jednotlivé oddíly činnosti ČZU.
Velmi vysoký rozsah intelektuální činnosti řešitelského týmu a širší pracovní skupiny
směřoval k vytvoření zcela nového dokumentu značné obtížnosti a značného rozsahu
řešícího vytváření Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vysoké školy a systém jejího
naplňování s využitím souboru indikátorů slovních i numerických a jejich posuzování pro
ČZU založený na synergickém potenciálu zúčastněných vysokých škol.
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu – položka

11

Částka (v tis. Kč)

377

98

představovala povinné odvody z mezd.

2.4

2.6

2.7

Materiální náklady (včetně drobného majetku) – položka představovala náklady na
materiálové zajištění činnosti jednotlivých expertů společné komise vysokých škol a
pracovní skupiny ČZU, tzn. zejména tonery do tiskárny, kancelářské papíry, zakládací
obaly, rychlovazače a další kancelářské potřeby a spotřební materiál pro získávání údajů
a jejich zpracování v rámci projektu.
Cestovní náhrady – položka představovala náklady na cestovné na osobní setkávání
členů společné pracovní komise pro jejich společná jednání.
Stipendia – položka představovala náklady na stipendia studentů, kteří se podíleli na
vypracovávání rámce Zprávy o vnitřním hodnocení kvality zejména v části zaměřené na
vzdělávání.

12

12

2
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VYSOKÁ ŠKOLA: MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Rozvojový projekt na rok 2017
Formulář pro závěrečnou zprávu
Program:

Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Tematické zaměření:

a) podpora nastavení systému zajištění a hodnocení kvality a diverzifikace studijních programů

Název projektu: Standardizace Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a souvisejících činností vysoké školy využívající synergického působení potenciálu
sdílení znalostí a zkušeností zapojených vysokých škol
Období řešení projektu:

Dotace (v tis. Kč)

Od: 15. 1. 2017

Do: 29. 12. 2017
V tom běžné finanční
prostředky:

Celkem:

V tom kapitálové finanční
prostředky:

Požadavek

500

500

0

Čerpáno

500

500

0

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hlavní řešitel
Jméno:

Kontaktní osoba

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Ing. Veronika Vejrostová

Fakulta/Součást

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně

Adresa/Web:

www.mendelu.cz

www.osk.mendelu.cz

Telefon:

545 132 502

545 135 224

E-mail:

pavel.zufan@mendelu.cz

veronika.vejrostova@mendelu.cz

Jméno rektora:

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Podpis:

Podpis:
Datum:
Razítko školy:
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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. Vytvoření prostředí společného synergicky pozitivního působení zúčastněných vysokých škol (VFU Brno,
ČZU, MENDELU a VŠCHT Praha) při vypracovávání standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách na vyšší
úrovni, než by bylo možné na každé vysoké škole jednotlivě. Cíl splněn: Byla vytvořena společná pracovní
komise VFU-ČZU-MENDELU-VŠCHT, která představovala propojení potenciálu všech zúčastněných vysokých
škol se synergickým působením k vypracování společného řešení projektu. Byl vypracován společný
Standardizovaný formát Zprávy o vnitřním hodnocení kvality a dále související společný Systém indikátorů
v plnění požadavků a ukazatelů výkonu vysoké školy pro tuto zprávu.
2. Vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a
s nimi souvisejících činností MENDELU, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním Systému
zajišťování a hodnocení kvality činností v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického
působení znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých
školách. Cíl splněn: Na základě společného standardizovaného formátu Zprávy o vnitřním hodnocení kvality
vypracovaného zúčastněnými vysokými školami byl vypracován Standardizovaný formát Zprávy o vnitřním
hodnocení kvality MENDELU.

Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
Výstup 1. Společný pracovní tým expertů zúčastněných vysokých škol pro vypracovávání
standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností na jednotlivých vysokých školách s potenciálem vyšší úrovně činnosti, než by bylo možné na každé
vysoké škole jednotlivě. Výstup realizován osobními jednáními společné pracovní komise (v Praze a Brně)
k řešení strategických problematik projektu, e-mailovou komunikací a vzájemným připomínkováním
vytvářených dokumentů. Byl vytvořen společný Standardizovaný formát Zprávy o vnitřním hodnocení
kvality a dále související společný Systém indikátorů v plnění požadavků a ukazatelů výkonu vysoké školy
pro tuto zprávu. Výstup doložen v příloze č. 1a a 1b.
Výstup 2. Standardizovaný formát pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností na MENDELU, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním tohoto systému
v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností
zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách. Byl vytvořen
Standardizovaný formát Zprávy o vnitřním hodnocení kvality MENDELU a dále související Systém
indikátorů v plnění požadavků a ukazatelů výkonu MENDELU pro tuto zprávu. Výstup doložen v příloze
č. 4a a 4b.

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.
Jednotlivé změny
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti
č.
(přidejte řádky podle potřeby)
na MŠMT)
V průběhu realizace projektu byla část
finančních prostředků původně plánovaných
jako materiální náklady zúčtována jako služba,
Přesun prostředků mezi položkami 2.4 Materiál
1
resp. stravné. Jednalo se o částku ve výši cca 3
a 2.5 Služby a náklady nevýrobní
tis. Kč na drobné občerstvení při realizaci
jednání širší skupiny projektového týmu. O tyto
prostředky byly poníženy výdaje za materiál.
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)
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Poznámka (případně výhled do budoucna)

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

Ostatní technické zhodnocení

0

0

500

500

343

346

0

0

117

114

20

17

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

0

3

2.6

Cestovní náhrady

5

5

2.7

Stipendia

15

15

500

500

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky

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

2.1

2.3
2.4

Název výdaje a jeho zdůvodnění
Mzdy (včetně pohyblivých složek) – položka představovala náklady na mzdy jednotlivých
expertů společné komise vysokých škol a pracovní skupiny, a to v kalkulaci prostředků na
koordinátora projektu na MENDELU, 3 hlavní experty, 6 dalších expertů univerzity, 1
administrativního pracovníka a dále na odměny za jednorázové aktivity související
s naplňováním cílů projektu.
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu – povinné
odvody z mezd.
Materiální náklady (včetně drobného majetku) – pro účely realizace projektu byly
pořízeny zejména tonery, drobné kancelářské potřeby a skartovací stroj.

Částka (v tis. Kč)

346

114
17

2.5

Služby a náklady nevýrobní – drobné občerstvení

3

2.6

Cestovní náhrady – cestovné na cesty spojené se schůzkami členů expertního týmu
složeného ze zástupců zúčastněných škol

5

15

2.7

Stipendia – položka představovala náklady na stipendia studentů, kteří se podíleli na
realizaci dílčích částí projektu. Celkem se jednalo o 2 studenty Bc. studia, 3 studenty
NMgr. studia a 2 studenty Ph.D. studia NMgr. studia a 2 studenty Ph.D. studia
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VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Rozvojový projekt na rok 2017
Formulář pro závěrečnou zprávu
Program:

Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Tematické zaměření:

a) podpora nastavení systému zajištění a hodnocení kvality a diverzifikace studijních programů

Název projektu: Standardizace Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a souvisejících činností vysoké školy využívající synergického působení potenciálu
sdílení znalostí a zkušeností zapojených vysokých škol
Období řešení projektu:

Dotace (v tis. Kč)

Od: 15. 1. 2017

Do: 31. 12. 2017
V tom běžné finanční
prostředky:

Celkem:

V tom kapitálové finanční
prostředky:

Požadavek

500

500

0

Čerpáno

500

500

0

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hlavní řešitel
Jméno:

Kontaktní osoba

Prof. Ing. Jan Masák, CSc.

Prof. Ing. Jan Masák, CSc.

Podpis:
Fakulta/Součást

VŠCHT Praha

Adresa/Web:

Technická 5, 166 28
Praha 6 – Dejvice
www.vscht.cz

Telefon:

+420 220 444 035

+420 220 444 035

E-mail:

jan.masak@vscht.cz

jan.masak@vscht.cz

Jméno rektora:

VŠCHT Praha
Technická 5, 166 28
Praha 6 – Dejvice
www.vscht.cz

Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Podpis:
Datum:
Razítko školy:
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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.
Vytvoření prostředí společného synergicky pozitivního působení zúčastněných vysokých škol (VFU Brno, ČZU,
MENDELU a VŠCHT Praha) při vypracovávání standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách na vyšší úrovni, než by
bylo možné na každé vysoké škole jednotlivě. Cíl splněn: Byla vytvořena společná pracovní komise VFU-ČZUMENDELU-VŠCHT, která představovala propojení potenciálu všech zúčastněných vysokých škol se synergickým
působením k vypracování společného řešení projektu. Byl vypracován společný Standardizovaný formát Zprávy
o vnitřním hodnocení kvality a dále související společný Systém indikátorů v plnění požadavků a ukazatelů
výkonu vysoké školy pro tuto zprávu.
Vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností na VŠCHT Praha, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním Systému
zajišťování a hodnocení kvality činností v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického
působení znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých
školách. Cíl splněn: Na základě společného standardizovaného formátu Zprávy o vnitřním hodnocení kvality
vypracovaného zúčastněnými vysokými školami byl vypracován Standardizovaný formát Zprávy o vnitřním
hodnocení kvality VŠCHT Praha.

Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
Výstup 1: Společný pracovní tým expertů zúčastněných vysokých škol pro vypracovávání
standardizovaného obsahového rámce Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách s potenciálem vyšší úrovně činnosti, než by bylo
možné na každé vysoké škole jednotlivě. Výstup realizován osobními jednáními společné pracovní komise
(v Praze a Brně) k řešení strategických problematik projektu, e-mailovou komunikací a vzájemným
připomínkováním vytvářených dokumentů. Byl vytvořen společný Standardizovaný formát Zprávy o
vnitřním hodnocení kvality a dále související společný Systém indikátorů v plnění požadavků a ukazatelů
výkonu vysoké školy pro tuto zprávu. Výstup doložen v příloze č. 1a a 1b.

Změny
v řešení

Přehled o
pokračujícím
projektu

Výstup 2: Standardizovaný formát pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností na VŠCHT Praha zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním systému
kvality v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností
zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách. Byl vytvořen
Standardizovaný formát Zprávy o vnitřním hodnocení kvality VŠCHT Praha a dále související Systém
indikátorů v plnění požadavků a ukazatelů výkonu VŠCHT Praha pro tuto zprávu. Výstup doložen v příloze
č. 5a a 5b.
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)
Cestovné bylo čerpáno na cesty na jednotlivá
jednání v nižší celkové výši. Uspořené
1
Změna v rozložení ostatních nákladů.
prostředky byly použity na úhradu nákladů za
materiál související s realizací 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)

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

Ostatní technické zhodnocení

0

0

500

500

354

354

0

0

121

121

12

13

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

0

0

2.6

Cestovní náhrady

2

1

2.7

Stipendia

11

11

500

500

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky

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

Název výdaje a jeho zdůvodnění

2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek) – položka představovala náklady na mzdy jednotlivých
expertů společné komise vysokých škol a pracovní skupiny, a to v kalkulaci prostředků na
koordinátora projektu na VŠCHT, 4 hlavní experty, 4 dalších expertů a 1 administrativního
pracovníka vysoké školy. Výše položky odpovídá značnému rozsahu intelektuální práce a
vysoké úrovni expertní činnosti pro řadu odborníků vysoké školy při vypracovávání
indikátorů týkajících se plnění požadavků a ukazatelů výkonu vysoké školy a dále
standardizovaného formátu Zprávy o vnitřním hodnocení kvality v jeho rozsahu
zahrnujícím jednotlivé oddíly činnosti vysoké školy. Velmi vysoký rozsah intelektuální
činnosti řešitelského týmu a širší pracovní skupiny směřoval k vytvoření zcela nového
dokumentu značné obtížnosti a značného rozsahu řešícího vytváření Zprávy o vnitřním
hodnocení kvality vysoké školy a systém jejího naplňování s využitím souboru indikátorů
slovních i numerických a jejich posuzování pro VFU Brno založený na synergickém
potenciálu zúčastněných vysokých škol.
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Částka (v tis. Kč)

354

2.3

2.4

2.6
2.7

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu – položka
představovala povinné odvody z mezd.
Materiální náklady (včetně drobného majetku) – položka představovala náklady na
materiálové zajištění činnosti jednotlivých expertů společné komise vysokých škol a
pracovní skupiny, tzn. zejména tonery do tiskárny, papíry do tiskárny a kopírky, zakládací
obaly, pořadače, kancelářské potřeby a další potřebný materiál pro získávání údajů a
jejich zpracování v rámci projektu.
Cestovní náhrady – položka představovala náklady na cestovné na osobní setkávání
členů společné pracovní komise pro jejich společná jednání.
Stipendia – položka představovala náklady na stipendia 4 studentů, kteří se podíleli na
vypracovávání rámce Zprávy o vnitřním hodnocení kvality zejména v části zaměřené na
vzdělávání.

20

121

13

1
11

