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MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Název projektu: Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na
aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku

Rozvojový projekt na rok 2021
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu

Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2021
a) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami

Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021

V tom běžné finanční prostředky: V tom kapitálové finanční prostředky:

700 0
700 0

Základní informace
Hlavní řešitel Kontaktní osoba

prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. Ing. Marcela Foralová Hanzlová
Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
http://mendelu.cz

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
http://mendelu.cz

545 132 248 545 135 042
radim.farana@mendelu.cz marcela.hanzlova@mendelu.cz

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

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

Popis plnění společných cílů projektu včetně zapojení jednotlivých VŠ je uveden ve společné části zprávy.

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) Zdůvodnění

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

Podklady pro komparativní analýzu dosavadních zkušeností s různými formami výuky, zejména formami na dálku - bylo 
naplněno (podklady byly zpracovány)

Podklady pro návrh jednotné terminologie pro popis a definici forem výuky a studia vhodného pro implementaci na národní 
úrovni - bylo naplněno (podklady byly zpracovány)

Návrh standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia a výuky - bylo naplněno (vytvořeny vlastní návrhy 
standardů, připomínkování návrhů ostatních účastníků projektu, zapojení do souvisejících diskuzí v rámci pracovních skupin)

Realizace dotazníkových šetření mezi studenty a akademickými pracovníky zaměřených na zkušenosti s výukou a ověřováním 
znalostí na dálku - dotazníková šetření byla realizována a vyhodnocena

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu.

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

2022

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 
údaj)

Poznámka (případně výhled do 
budoucna)

Na tento projekt navazuje v roce 2022 
CRP 18+ Implementace standardů pro 
zajišťování kvality vzdělávací činnosti 

pro různé formy studia do 
akreditačního procesu a systému 

zajišťování kvality na jednotlivých VŠ, 
jehož cílem je definovat možnosti 

implementace příslušných standardů 
kvality pro různé formy studia do 
akreditačního procesu a systému 

zajišťování kvality vzdělávací činnosti 
na úrovni jednotlivých VŠ, zejména s 

ohledem na nové standardy definující 
možnosti začlenění metod distančního 

vzdělávání do všech forem studia. 
Klíčovou agendou projektu bude 

koordinace postupu implementace 
těchto standardů do vnitřních 

předpisů jednotlivých VŠ a především 
tvorba jednotného metodického 

rámce pro posuzování plnění těchto 
standardů v rámci akreditačního 

procesu a pro jejich průběžné 
hodnocení a ověřování v rámci 

systému zajišťování kvality vzdělávací 
činnosti.    



Přidělená dotace na 
řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 
Kč)

Rozdíl (v tis. Kč) Rozdíl (v %)

1.
Kapitálové finanční prostředky 
celkem

0 0 0 0%

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 
licence)

0 0%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 
zařízení)

0 0%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0%

2.
Běžné finanční prostředky 
celkem

700 700 0 0%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 400 428 28 4%

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)

40 4 -36 -5%

2.3

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

136 144 8 1%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 
majetku)

20 50 30 4%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 74 70 -4 -1%
2.6 Cestovní náhrady 30 4 -26 -4%
2.7 Stipendia 0 0%

3.
Celkem běžné a kapitálové 
finanční prostředky 

700 700 0 0%

Číslo položky (viz 
předchozí tabulka)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *

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

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

Odměny z PS pracovníků zapojených do realizace projektu (z důvodu pokračující 
pandemie covid-19 a souvisejících opatření byly činnosti na projektu oproti plánu ve 

větší míře zajištěny interními pracovníky, došlo tedy k přesunu části nákladů z pol. 2.2 
určených původně na externí odborníky na pol. 2.1)

428

Odměny z DPP externích odborníků zapojených do realizace projektu (zdůvodnění 
snížení položky: viz zdůvodnění položky 2.1)

4

Odvody SP, ZP vztahující se k odměnám z položky 2.1 (zdůvodnění navýšení položky: viz 
zdůvodnění položky 2.1)

144

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

Materiál / drobný majetek nezbytný k zajištění realizace projektu (z důvodu pokračující 
pandemie covid-19 a souvisejících opatření byla pracovní setkání v rámci projektu 
realizována oproti plánu ve větší míře online, zvýšily se proto náklady na materiál / 

drobný majetek nezbytný k zajištění online komunikace)

50

Služby nezbytné k zajištění realizace projektu (z důvodu pokračující pandemie covid-19 
a souvisejících opatření byla pracovní setkání v rámci projektu realizována oproti plánu 

ve větší míře online, snížily se proto náklady původně plánované na zajištění 
prezenčních setkání řešitelského týmu)

70

Cestovné spojené s realizací projektu (z důvodu pokračující pandemie covid-19 a 
souvisejících opatření byla pracovní setkání v rámci projektu realizována oproti plánu 

ve větší míře online, snížily se proto náklady na cestovné)
4

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
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