
VŠ:

Program:

Tematické zaměření:

Období řešení projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:

Požadavek 362

Čerpáno 362

Jméno:

VŠ:

Adresa/Web:

Telefon:

E-mail:

 Cíl projektu

Přispět k 

systematickému 

profesionálnímu rozvoji 

distančního vzdělávání a 

blended learningu na 

vysokých školách  v 

České republice a to v 

úzké vzájemné 

spolupráci jednotlivých 

vysokých škol a se 

zapojením tuzemských i 

zahraničních expertů

Plnění  výstupů 

projektu

1. Analýza (interní 

dokument vysoké školy 

zahrnující informace o 

technické 

infrastruktuře, lidských 

zdrojích a připravenosti 

vyučujících) - 1x

2. Koncepce rozvoje 

distančního vzdělávání a 

blended learningu 

zpracované pracovní 

skupinou (interní 

dokument vysoké školy) - 

1x

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

Výstup byl splněn. Byla zpracována interní analýza zaměřující se na technickou infrastrukturu, připravenost vyučujících a 

zkušenosti z online vzděláváním na VŠTE.  V rámci analýzy se VŠTE zaměřila na otázky z obdrženého dotazníku, kdy došlo k 

vyhodnocení těchto témat: 

1) Strategie vysokých škol v oblasti distančního / on-line / blended learning / digitálně podporovaného vzdělávání, 

2) Materiální zajištění vysokých škol v oblasti distančního / on-line / blended learning / digitálně podporovaného vzdělávání, 

3) Organizační zajištění vysokých škol v oblasti distančního / on-line / blended learning / digitálně podporovaného vzdělávání, 

4) Ekonomické zajištění vysokých škol v oblasti distančního / on-line / blended learning / digitálně podporovaného vzdělávání,

5) Překážky implementace distančního / on-line / blended learning / digitálně podporovaného vzdělávání na vysokých školách.

Vypracovaná analýza byla zaslána koordinující VŠ a je taktéž přílohou č. 1 této zprávy.

Výstup byl splněn. Byla ustavena interní pracovní skupina, která vytvořila návrh dokumentu "Koncepce rozvoje distančního 

vzdělávání a blended learningu na VŠTE". Obsahem koncepce jsou jednotlivé druhy vzdělání, blended learning, metodická 

doporučení, systematická podpora odborných znalostí pracovníků  včetně doporučení pro garanty studijních programů apod. 

Dokument Koncepce rozvoje distančního vzdělávání a blended learningu na VŠTE je doložen jako příloha č. 2 této zprávy.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

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

Úzká vzájemná spolupráce vysokých škol byla v rámci tohoto projektu patrná především při přípravě a vyhodnocení analýzy 

zázemí pro realizaci distančního vzdělávání a e-learningu, kdy školy pracovaly dle jednotné struktury a dílčí výsledky na své 

vysoké škole měly možnost srovnat s výsledky na ostatních vysokých školách. Velmi významné byly také 4 kulaté stoly, během 

kterých došlo nejen ke sladění přístupů k řešení projektu a diskusi otázek týkajících se strategie vysokých škol a metodiky 

distančního vzdělávání, ale především ke sdílení příkladů dobré praxe a vzájemné inspiraci. Na kulatých stolech a při práci na 

jednotlivých výstupech projektu nechyběl pohled tuzemských i zahraničních expertů, kteří připomínkovali jednotlivé vytvořené 

materiály a také měli prostor pro své prezentace na kulatých stolech a na webináři zaměřeném na strategii vysokých škol. 

Diskuse s experty byla vedena rovněž na konferenci DisCo 2021. Cíl projektu byl tedy beze zbytku splněn a projekt významně 

přispěl k tomu, aby rozvoj distančního vzdělávání v České republice byl v souladu s aktuálními trendy v Evropě a v celém světě.
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362 0

Název projektu: Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol

23. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE)

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

Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2021

Rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami 
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3. Soubor metodických 

materiálů pro podporu 

realizace distančního 

vzdělávání a blended 

learningu (1x společný 

sdílený soubor 

materiálů vzniklý v 

diskusi zapojených 

vysokých škol)

4. Kulaté stoly zaměřené 

na sdílení zkušeností - 

4x

5. Speciální odborná 

sekce "Rozvoj 

distančního vzdělávání a 

blended learningu ve 

střední Evropě" v rámci 

mezinárodní konference 

DisCo - 1x

Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

podán navazující projekt 2022
V návrhu požadována celková částka  

19 100 tis Kč

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.

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)

Změna v čerpání rozpočtu projektu v souhladu s Vyhlášením 

CRP 2021

Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení 

projektu došlo pouze ke změně ve struktuře čerpání v kapitole 

Osobní náklady, součet položek v dané kapitole zůstal stejný. 

Při řešení projektu vysvtala potřeba rozložit Osobní výdaje i do 

mezd, namísto původně plánovaného využití pouze odměn z 

DPP/DPČ.

Dále došlo ke změně čerpání u položky 2.6 Cestovní náhrady, z 

důvodu epidemické situace v ČR se většina setkání realizovala 

online formou. Prostředky z položky 2.6 tedy byly přesunuty do 

položky 2.5 Služby.

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) Zdůvodnění

Výstup byl splněn. VŠTE spolupracovala na vytvoření metodických materiálů pro podporu realizace distančního vzdělávání a 

blended learningu.

Výstup byl splněn. Zástupci VŠTE se zúčastnili všech konaných kulatých stolů zaměřených na sdílení zkušeností mezi VŠ v oblasti 

rozvoje distančního vzdělávání (únor - z důvodu epidemické situace probíhalo online formou; září - Olomouc; říjen - Praha; 

prosinec - online forma). 

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

Výstup byl splněn. VŠTE se zúčastnila konference DisCo 2021. 

Změna řešitele

Během řešení projektu došlo ke změně hl. řešitele. Důvodem 

bylo přerozdělení agendy a delegování na jinou, stejně tak 

kompetentní osobu. Tato změna tedy neměla vliv na řešení 

projektu.



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 0 0%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení)
0 0 0 0%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0 0 0%

2.
Běžné finanční prostředky 

celkem
362 362 0 0%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0 174 174 48%

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)

320 105 -215 -59%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

20 61 41 11%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
0 0 0 0%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 20 22 2 1%

2.6 Cestovní náhrady 2 0 -2 -1%

2.7 Stipendia 0 0 0 0%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
362 362 0 0%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1

2.2

2.3

2.5

2.6

Mzdy - výdaje na mzdy pracovníků projektu, kteří se aktivně podíleli na jeho řešení. 174

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

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Ostatní osobní náklady - výdaje za odměny z dohod členům řešitelského týmu, kteří 

přispívali ke splnění výstupu projektu rozvoji oblasti distančního vzdělávání.
105

Odvody na SP, ZP, FKSP - výdaje za povinné odvody SP, ZP a FKSP. 61

Cestovní náhrady - cestovné nakonec nebylo v projeku využito a došlo k přesunu 2 tis. 

Kč do položky 2.5 Služby.
0

Služby a náklady nevýrobní - výdaje za službu spojenou se školením zaměstnanců "Jak 

na on-line výuku efektivně".
22

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

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

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *


