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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu
1

2

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
Byla provedena analýza přidělených kreditů. Z výsledků vyplývá, že až na výjimky byl systém přidělování
kreditů zvolen vhodně. Pro několik předmětů pak byla navržena úprava dosavadního počtu kreditů. Cíl byl
splněn.
Byla provedena podrobná analýza dosavadní vysoké neúspěšnosti bakalářského studia. Byla zjištěna celá
řada kritických bodů, vedoucích k neúspěšnosti studia a navržena opatření ke zvýšení podílu absolventů
k počtu zapsaných studentů. Cíl byl splněn.

Plnění
kontrolovatel
ných výstupů
1

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.

2

Byla vytvořena závěrečná zpráva vyhodnocující v kapitolách 2 a 3 příčiny neúspěšnosti v bakalářských
studijních programech.

Návrh úprav kreditů je součástí oddílu 4 závěrečné zprávy.

Oba kontrolovatelné výstupy byly splněny.

Změny
v řešení

Přehled o
pokračujícím projektu

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti.
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na
č.
potřeby)
MŠMT)
1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

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 fin. prostředků
(souhrnný údaj)

Poznámka (případně výhled do budoucna)

-

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
2

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

150

150

80

79

2. Běžné finanční prostředky celkem
Mzdové náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

0

0

2.3

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

28

27

12

32

0

6

30

6

0

0

150

150

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky

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

Název výdaje

Částka (v tis. Kč)

2.1

odměny řešitelům byly vyplaceny v souladu s návrhem vzhledem k neplánovaným
výdajům v 2.4 byly mírně sníženy

79

2.3

odvody odpovídají nákladům v 2.1

27

2.4
2.5
2.6

v průběhu řešení se ukázala nutnost zakoupit pro řešitele barevná tiskárna a monitor
pro přípravu závěrečné zprávy jako náhrada za porouchané vybavení
byl zorganizován seminář pro řešitele, náklady představují služby externího
organizátora semináře
nižší cestovní náhrady jsou způsobeny tím, že část nákladů byla díky externímu
organizátorovi semináře účtována v položce 2.5

32
6
6

3

