
VŠ:

Program:

Tematické zaměření:

Období řešení 

projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:

Požadavek 750

Čerpáno 750

Jméno:

VŠ:

Adresa/Web:

Telefon:

E-mail:

 Cíl projektu

společný cíl

splněn

společný cíl

splněn

společný cíl

splněn

společný cíl

splněn

cíl MENDELU

splněn

cíl MENDELU

splněn

cíl MENDELU

splněn

cíl MENDELU

splněn

Plnění  výstupů 

projektu

1.

2.

3.

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

2) Realizovat workshopy pro studenty v oblasti akademického psaní

V prvním pololetí byly realizovány dva webináře, 29. 4. a 28. 5. 2020 na téma Kde je hranice plagiátorství?, 14. 5. 2020 na téma 

Contract cheating. Ve druhém pololetí bylrealizován workshop pro studenty na téma psaní literární rešerše (20. 11. 2020). 

Webinářů a workshopu se dohromady zúčastnilo 1988 účastníků, z toho 117 z MENDELU.

Příručka shrnující pravidla akademického psaní pro studenty, příručka pro akademické pracovníky a to vč. anglických mutací

Výstup splněn.

Projektový tým MENDELU se podílel na přípravě obsahu příruček. Pod vedením dr. Foltýnka byla vytvořena verze pro 

akademické pracovníky. Zajištěno bylo grafického a redakční zpracování.

Odborné poklady pro realizaci workshopů určených pro studenty v oblasti akademického psaní

Výstup splněn.

Podklady pro realizaci worshopů byly vytvořeny a jsou uloženy v dokumentaci projektu.

V tom kapitálové finanční prostředky:

Rozvojový projekt na rok 2020
Formulář pro závěrečnou zprávu
Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké škly pro rok 2020

i) opatření na posílení akademické integrity studujících a zaměstnanců vysokých škol

Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích

Od: 1. 1. 2020

Název projektu:

Do: 31. 12. 2020

V tom běžné finanční prostředky:

Uskutečněné workshopy pro studenty v oblasti akademického psaní

Výstup splněn.

Uskutečněné workshopy: 29. 4. a 28. 5. 2020 "Kde je hranice plagiátorství", 14. 5. 2020  Contract cheating, 20. 11. 2020 Psaní 

literární rešerše

0

0

radim.farana@mendelu.cz

Základní informace
Kontaktní osobaHlavní řešitel 

veronika.vejrostova@mendelu.cz

prof. Ing. Radim Farana, CSc., Feng.

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

545 132 248

Zemědělská 1665/1, 613 00  Brno; kvalita.mendelu.cz

545 135 224

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

1) Vytvořit příručku shrnující pravidla akademického psaní pro studenty a vedoucí závěrečných prací

V první polovině roku byla příručka zpracována pracovní skupinou pod vedením dr. Foltýnka. Dále byly vytvořeny dvě verze, pro 

studenty a pro akademické pracovníky. V druhé polovině roku prošly příručky širším připomínkovým řízením, byly graficky 

zpracovány a přeloženy do anglického jazyka. 

Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

1)  Je k dispozici zhodnocení aktuálního stavu prevence plagiátorství ve studentských pracích na českých  vysokých školách 

2) Je zpracován soubor doporučení pro posílení prevence plagiátorství využívající příklady dobré praxe  z tuzemských i 

zahraničních vysokých škol

3) Vedení a akademičtí pracovníci zapojených univerzit sdílejí základní vymezení projevů plagiátorství  ve studentských pracích

4) Je k dispozici zpráva o stavu, možnostech a překážkách indexace repozitářů studentských prací a o  připravenosti repozitářů 

studentských prací zapojených univerzit ke zpřístupnění pro jejich indexaci

Mendelova univerzita v Brně

4) Vytvořit PR materiály zaměřené na prevenci contract cheatingu

Byly vytvořeny plakáty jak pro tiskovou verzi tak prezentaci on-line, které byly použity v rámci kampaně na prevenci proti 

contract cheatingu v týdnu od 19. - 23. 10. 2020.

3) Realizovat školení pracovníků správného využívání antiplagiátorského systému

Školení pracovníků na MENDELU proběhlo 2. 10. 2020.

750

750

Ing. Veronika Vejrostová

Mendelova univerzita v Brně

mailto:veronika.vejrostova@mendelu.cz


4.

5.

6.

Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

2021

Z důvodu přetrvávající situace a opatření vlády byly zrušeny 

některé plánované tuzemské cesty. Nevyužité prostředky byly 

použity na pořízení materiálu (ochranné štíty, taška na 

notebook 3,3 tis. Kč) a služeb (grafické a redakční zpracování 

příruček 11 tis. Kč).

PR materiály (např. plakáty, letáky, příspěvky na sociálních sítích) zaměřené na prevenci contract cheatingu

Výstup splněn

Vytvořeny elektronické materiály, které byly použity v kampani, která se uskutečnila v týdnu od 19. - 23. 10. 2020

Uskutečněné tuzemské cesty související s realizací projektu

Výstup splněn

Realizovány tuzemské cesty - schůzky projektových týmů a další cesty související s realizací projektu

Uskutečněná školení pracovníků správného využívání výstupů antiplagiátorského systému

Výstup splněn

Realizováno školení akademických pracovníků - 2. 10. 2020

Posilování akademické integrity 

studujících vysokých škol se 

zaměřením na rizika a příležitosti 

distančních metod vzdělávání a 

hodnocení 

- plánované čerpání 800 tis. Kč

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

Přesun finančních prostředků ve výši 70 tis. Kč z kapitoly 

rozpočtu 2.6 Cestovní náhrady do položek 2.1 Mzdy a 2.3 

Odvody pojistného

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

Z důvodu mimořádné situace a opatření vlády k zabránění šíření 

koronaviru byly zrušeny plánované zahraniční cesty. Změna 

projektu schválena MŠMT dopisem č.j. MSMT-37884/2020-1

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.

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

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.

Přesun finančních prostředků ve výši 14,3 tis. Kč z kapitoly 

rozpočtu 2.6 Cestovní náhrady do položek 2.4 Materiální 

náklady a 2.5 Služby

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)



Přidělená dotace na 

řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 

Kč)
Rozdíl (v tis. Kč)

Rozdíl (v %) z 

celkové přidělené 

dotace

1.
Kapitálové finanční prostředky 

celkem
0 0 0 0,00%

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 

licence)
0 0 0 0,00%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení)
0 0 0 0,00%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0 0 0,00%

2.
Běžné finanční prostředky 

celkem
750 750 0 0,00%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 485 481 -4 -0,57%

2.2

Ostatní osobní náklady (odměny z 

dohod o pracovní činnosti, dohod o 

provedení práce, popř. i některé 

odměny hrazené na základě 

nepojmenovaných smluv uzavřených 

podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník)

20 20 0 0,00%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

165 169 4 0,57%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
20 23 3 0,44%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 40 51 11 1,47%

2.6 Cestovní náhrady 20 6 -14 -1,91%

2.7 Stipendia 0 0 0 0,00%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
750 750 0 0,00%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6 6

Částka (v tis. Kč)

481

Ostatní osobní náklady – dohody o provedení práce pro lektory workshopů

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)*

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

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Mzdy – odměny členům řešitelského týmu za realizaci aktivit a tvorbu výstupů projektu

Služby – grafické a redakční zpracování příruček

Cestovné - náklady na tuzemské cesty (projektové schůzy a další cesty spojené s 

realizací projektu

20

169

23

51

Odvody pojistného (zdravotní a sociální pojištění) z vyplacených odměn

Materiální náklady – nákup kancelářského papíru a tonerů 

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)


