
VŠ:

Program:

Tematické zaměření:

Období řešení 

projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:

Požadavek 382

Čerpáno 382

Jméno:

VŠ:

Adresa/Web:

Telefon:

E-mail:

 Cíl projektu

1.

2.

3.

Plnění  výstupů 

projektu

1.

2.

3.

4.

Manuál pro využívání netextových zdrojů v prostředí VŠTE ve studentských pracích. - Výstup byl splněn. Tato 

problematika byla zpracována již v roce 2016 v interní metodice odborné práce. V rámci projektu jsme toto téma dále 

rozpracovali o současné nové postřehy a předložili návrh na aktualizaci. 

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

Analýza vnitřní legislativy VŠTE ve vztahu k distančnímu vzdělávání a analýza dosavadních incidentů

v oblasti porušení akademické integrity. - Výstup splněn. Byla provedena analýza současné legislativy a předpisů VŠTE. 

Spolu s vedením jsme se účastnili marketingového výzkumu a zárověň jsme také provedli analýzu vlastních předpisů. 

Analýza přístupu k výuce jednotlivých ústavů VŠTE z pandemie COVID-19 s on-line zkoušením

s důrazem na vyvstávající potřeby akademiků i studujících v této oblasti. Byla provedena analýza (dotazníkové šetření) 

existujicí praxe a výukými přístupy akademických pracovníků. U jednotlivých předmětů se přístupy k výuce liší, a to z 

důvodu specifických požadavků na studenty u odborných předmětů.

Soubor doporučení v prostředí VŠTE k předcházení prací psaných na zakázku. - Výstup byl splněn. VŠTE se aktivně 

podílela na zpracování souboru doporučení k předcházení prací psaných na zakázku (Contract cheating).

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

Dokončit analýzu stavu podpory akademické etiky ve studentských pracích na českých vysokých - Cíl splněn.

Porovnat nedávné a v reálném čase nabývané zkušenosti českých vysokých škol s on-line zkoušením a se zadáváním, 

vedením aposuzováním závěrečných prací vmimořádných podmínkách, analyzovat vyvstávající potřeby akademiků i 

studujících při dodržování principů akademické etiky vonline prostředí, a vyhodnotit zahraniční zkušenosti a příklady dobré 

praxe. Na základě analýzy těchto vstupů formulovat doporučení pro instituce, vyučující i studenty, zprostředkovat odolné, 

funkční a účinné metody a nástroje kověřování výsledků učení vonline prostředí a sdílet napříč českými vysokými školami 

dobrou praxi za účelem systémového posilování akademické integrity studentů coby pojistky proti nekorektním praktikám 

a podvodům vmimořádných i standardních podmínkách a online i off-line prostředí - Cíl splněn.

Podpořit pochopení významu akademické etiky vširší akademické i neakademické veřejnosti, vysvětlovat pomocí vhodných 

médií a výstupů celospolečenské dopady podvodných praktik ve vysokém školství, otevřít debatu o konkrétních otázkácha 

problémech spojených a akademickou etikou a výchovou kakademické integritě, propagovat nástroje prevence - Cíl 

splněn.
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

382 0

Základní informace
Hlavní řešitel Kontaktní osoba

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

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

382 0

Název projektu:
Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních 

metod vzdělávání a hodnocení

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

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

Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2021

c) opatření na posílení akademické integrity studujících a zaměstnanců vysokých škol
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5.

6.

7.

8. 

Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

Přehled o 

pokračujícím 

projektu

Rok realizace

-

Přidělená dotace 

na řešení projektu 

- ukazatel I (v tis. 

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
382 382 0 0%

Osobní náklady:

2.1
Mzdy (včetně pohyblivých 

složek)
0 36 36 9%

- -

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)

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *

Změna hlavního řešitele

Běhěm projektu došlo z důvodu personálních změn ke změně 

hlavního řešitele. Tato změna neměla vliv na řešení projektu ani 

plnění cílů. 

Změna rozložení financí v rozpočtu

Běhěm řešení došlo ke změně struktury čerpání rozpočtu v souladu s 

Vyhlášením CRP 2021. Konkrétně v kapitole Ososbní náklady, kde 

došlo k přesunu z položky 2.2, 2.3 do položky 2.1, a to z důvodu 

potřeby zapojení pracovníků do projektu jinou formou než pouze 

přes DPP/DPČ. Dále došlo k úspoře prostředků na cestovní náhrady, 

které byly využity na služby.

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) Zdůvodnění

Účast na workshopech zaměřených na téma prevence plagiátorství ve studentských písemných

pracích. - Výstup splněn. Zástupci VŠTE se zúčastnili jednotlivých workshopů zaměřených na plagiátorství studentů, které 

probíhaly online formou.

Speciální rubrika věnovaná problematice podpoře výuky a ověřování výsledků v online prostředí

a etiky v bezkontaktní výuce se zaměřením na online zkoušení v online magazínu vysokých škol. - Výstup byl splněn. 

Příprava podkladů a následná kooperace s magazínem vysokých škol Universitas. 

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

Účast na workshopech k problematice akademické etiky v bezkontaktní výuce se zaměřením na

online zkoušení. - Výstup splněn. Zástupci VŠTE se zúčastnili workshopů k problematice akademické etiky v bezkontaktní 

výuce se zaměřením na hodnocení, zkoušení, zadávání, vedení a posuzování prací v mimořádných podmínkách online 

formou.

Účast na konferenci zaměřené na problematiku distančního vzdělávání a on-line výuce s důrazem na

oblast online zkoušení a prevenci podvádění studentů u něj. - Výstup splněn. Zástupci VŠTE se zúčastnili workshopů 

zaměřené na problematiku distančního vzdělávání v online výuce (probíhalo online formou).



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)

315 283 -32 -8%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného 

na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a příděly do 

20 16 -4 -1%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně 

drobného majetku)
0 0 0 0%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 45 47 2 1%

2.6 Cestovní náhrady 2 0 -2 -1%

2.7 Stipendia 0 0 0 0%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
382 382 0 0%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1

2.2

2.3

2.5

2.6

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

Služby - výdaje na služby spojené s IT správou komunikačních kanálů VŠ 47

Cestovní náhrady - nebyly v projektu využity, prostředky přesunuty do do 

položky 2.5 Služby
0

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Mzdy - výdaje na mzdy pro členy realizačního týmu 36
Ostatní osobní náklady - odměny z dohod pro členy realizačního týmu 

projektu
283

Odvody - zákonné odvody z mezd a DPP 16

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

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


