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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. Příprava anglických bakalářských a magisterských studijních programů (návrhy předmětů)
Splněno
Byly připraveny jeden bakalářský studijní program se 4 studijními obory a jeden magisterský studijní
program se 6 studijními obory. Jejich názvy a podrobné studijní plány jsou uvedeny v příloze zprávy.

2. Návrh sylabů předmětů v anglických programech
Splněno
Pro každý předmět zařazený do některého ze studijních programů/oborů byl vypracován sylabus. Sylaby
jsou součástí materiálů nutných k akreditaci.
3. Optimalizace návazností předmětů, zhodnocení stavu, formulace požadavků na obsah a rozsah
současných předmětů základního studia
Splněno
Smyslem projektu bylo sjednotit v rámci celé VŠCHT Praha požadavky na výuku prováděnou v anglickém
jazyce v bakalářském a magisterském stupni studia. Výsledkem řešení rozvojového projektu je vytvoření
optimalizovaných studijních programů – pro celou VŠCHT Praha jednoho bakalářského a jednoho
magisterského studijního programu. Předměty jsou důsledně rozděleny na ty, které jsou nabízeny
v bakalářském stupni, a na předměty vyučované pouze v magisterském studiu.
4. Úprava sylabů, zapracování výstupů z úkolu č. 3
Splněno
Viz komentář k bodu č. 3, díky sjednocení studijních programů došlo u celé řady předmětů i
k významným obsahovým úpravám.
5. Příprava podkladů pro systematickou výuku předmětů programů v angličtině (min 50 stran
anglické elektronické skriptum, 14 sad po min 20 snímcích prezentací PowerPoint, plus další
pomůcky včetně multimediálních)
Splněno
Pro většinu předmětů byl garanty, příp. dalšími pedagogy participujícími na výuce daného předmětu
vypracován podpůrný studijní materiál v anglickém jazyce ve formě souvislého textu s obrázky a
doporučenou studijní literaturou v požadovaném rozsahu ve formátu souboru MS Word (doc) nebo Abobe
(pdf). Pouze menší část byla zpracována ve formě prezentací MS PowerPoint.
6. Příprava českých verzí bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce
Splněno u studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce.
7. Příprava podkladů pro akreditaci studijních programů v anglickém jazyce
Je plněno v současné době.
Jsou dolaďovány materiály potřebné k předložení programů uskutečňovaných v anglickém jazyce
akreditační komisi MŠMT ČR. Programy týkající se Fakulty potravinářské a biochemické technologie byly
projednány VR fakulty dne 3. 12. 2009, na ostatních fakultách se projednání programů na vědeckých
radách připravuje pro nejbližší příští termín, na závěr budou materiály předloženy vědecké radě VŠCHT
Praha. Poté budou materiály odeslány akreditační komisi MŠMT ČR.
Plnění
kontrolovatel
ných výstupů
1

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
Programy studia BSc study programmes a MSc study programmes
Splněno, viz příloha zprávy.
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Sylaby předmětů uvedených v anglických programech
Byly zpracovány sylaby všech předmětů zařazených do bakalářských a magisterských studijních programů
vyučovaných v angličtině s uvedením vyučujících, příp. garanta daného předmětu. Sylaby jsou součástí
materiálů, které budou předkládány akreditační komisi MŠMT ČR. Přehled vyučovaných předmětů a jejich
garantů je součástí přílohy zprávy.

3

Podklady pro zajištění výuky v angličtině v jednotlivých předmětech programů (elektronické
skriptum o minimálním daném rozsahu, sady prezentací v Powerpointu, další podklady)
Vyučující, případně garanti jednotlivých předmětů v bakalářských a magisterských studijních programech
vyučovaných v angličtině dodali podpůrný anglický materiál, většinou ve formě souboru MS Word nebo
pdf (Adobe), případně jako prezentaci na 14 výukových bloků ve formátu MS PowerPoint. Na dodání
odpovídajících a kvalitních studijních materiálů byla i vázána významná část odměny. Materiály jsou
k dispozici na děkanátech jednotlivých fakult garantujících daný studijní program/obor.
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Paralelní studijní programy v českém jazyce, sylaby předmětů
Paralelně s finalizací podkladových a akreditačních materiálů probíhají na jednotlivých fakultách jednání o
„překlopení“ anglicky vyučovaných programů do českých studijních programů.
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Dokumentace pro akreditaci programů
V současné době jsou finalizovány materiály potřebné pro podání žádosti o akreditaci anglicky
vyučovaných bakalářských a magisterských studijních programů a to jak po stránce formální, tak
obsahové. Žádost o akreditaci těchto programů bude předložena akreditační komisi MŠMT ČR po
projednání a schválení vědeckými radami fakult a školy v průběhu letního semestru akademického roku
2009/10.

Změny
v řešení

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.
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle
č.
potřeby)
MŠMT)
V průběhu řešení rozvojového projektu byl
hlavní důraz kladen na přípravu anglických
programů – na jejich zaměření, skladbu
Paralelní studijní programy v českém jazyce, předmětů a především přípravu dokumentace
1
v anglickém jazyce. „Překlopení“ bakalářských
sylaby předmětů
a magisterských programů původně
připravených v anglickém jazyce do českého
jazyka naráží na tradici a konzervativizmus
jednotlivých pedagogů, ústavů a kateder.
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 fin. prostředků
(souhrnný údaj)

Poznámka (případně výhled do budoucna)

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

3800

3800

2667

2815

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

933

768

200

217

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

0

2.6

Cestovní náhrady

0

0

2.7

Stipendia

0

0

3800

3800

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
Převážná část finančních prostředků byla určena na odměny pracovníků podílejících se
na přípravě bakalářských a magisterských studijních programů v anglickém jazyce na
jednotlivých fakultách a rektorátě VŠČHT Praha. Z celkově plánované částky na
osobní náklady (ON) 3600 tis. Kč bylo řešitelům vyplaceno 3583 tis. Kč. Nevyplacená
částka spadá na vrub úspor za povinné odvody na sociálním a zdravotním pojištění u
pracovníků, jejichž roční mzda přesáhla hranici, nad kterou již sociální a zdravotní
pojištění (34 % z MN) není odváděno.
Materiální náklady byly využity na pořízení drobného majetku a spotřebního materiálu
potřebného pro řešení projektu. Zejména šlo o nákup zobrazovacích a
velkokapacitních paměťových zařízení, Flash disků a dalších zařízení potřebných na
vytváření, skladování a předávání dat. Dále byly finanční prostředky využity na nákup
literatury (knih,...) a spotřebního materiálu, např. tonery a kazety do tiskáren a xeroxů,
kancelářské potřeby.

Částka (v tis. Kč)

3583

217
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