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VYSOKÁ ŠKOLA:                                                                                          
  VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE                                    
 

 
Rozvojový projekt na rok 2010 

 
Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 2. Program na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání 

Podprogram: d) podprogram na podporu mezinárodní mobility studentů vysokých škol 

Název projektu: 
 
Mobilita studentů VŠCHT                                                                         č. 21/5 
Období řešení projektu: Od:  1.1.2010 Do:  31.1.2010 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: Z toho běžné finanční 
prostředky: 

Z toho kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 200 200 0 

Čerpáno 200 200 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Hana Opatová, CSc. Ing. Hana Opatová, CSc. 

Podpis:   

Fakulta/Součást Zahraniční oddělení VŠCHT Praha Zahraniční oddělení VŠCHT Praha 

Adresa/Web: Technická 5, 166 28 Praha6 / www.vscht.cz Technická 5, 166 28 Praha6 / www.vscht.cz 

Telefon: 220 443 896 220 443 896 

E-mail: zahranici@vscht.cz hana.opatova@vscht.cz 

 
Jméno rektora: Doc. Ing. Josef Koubek, 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. 
1. 
 

Podpora mobility studentů pro získávání mezinárodních odborných zkušeností 
Cíl splněn – díky finanční podpoře řada studentů vyjela na odborné studijní pobyty a intenzivní kurzy. 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 
 
 
 
 
 
 

Cílem projektu v roce 2010 bylo podpořit devět výjezdů studentů s předpokládaným limitem čerpání 200 
tis. Kč. V rámci tohoto limitu se podařily zrealizovat 2 mobility formou Free movers (Velká Británie, 
Řecko), obě cesty byly motivovány získáním nových zkušeností a navázáním odborné spolupráce se 
špičkovými laboratořemi při řešení podobné problematiky jako na mateřských ústavech VŠCHT. Dále byly 
podpořeny 2 mobility na letní školu pro doktorandy v environmentální problematice. V rámci 
meziuniverzitní spolupráce bylo rovněž podpořeno 18 výjezdů studentů na krátkodobé  intenzivní odborné 
kurzy pro studenty magisterského studia.  

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. 

 
  č. Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 

potřeby) 
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na 
 MŠMT) 

1 Změna počtu výjezdů 
Vzhledem k limitovaným finančním 
prostředkům byly preferovány krátkodobé 
kurzy, které umožnily získat mezinárodní 
zkušenost většímu počtu studentů. 

Přehled o 
pokračují-
cím 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. 
 

 
 

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. Běžné finanční prostředky celkem 200 200 
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 Mzdové náklady: 
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0 0 

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 

0 0 

 Ostatní: 
2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 0 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  0 0 

2.6 Cestovní náhrady 0 0 

2.7 Stipendia 200 200 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky  200 200 

 
 

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

Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč) 

2.7 Minko,  GR, free mover , 1 měs. 15 

 Májek, UK, free mover, 1 měs. 15 

 Stará, Stryjová,  E, letní škola 15,5 

 Staněk, Ličková, Červinková, Dvořáková, Skořepová, F, smlouva 46 

 Pilchová, Slavíčková, Majek, Vydarený,  TR, smlouva 42,7 

 Altšmíd,  E,  Zemánková , NL, smlouva 16,9 

 Brázdová, Vajc, Mušálková, Kordiak, Hofmanová, Cajzl, F , smlouva 48,9 
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