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Stručně o projektu 
Cílem projektu je: 

a) připravit komplexní multimediální kombinovaný kurz vysokoškolské pedagogiky a  
b) naučit vysokoškolské učitele orientovat se v oborech, které nebyly náplní jejich vysokoškolského 
studia a pomocí nichž by se mohla zkvalitnit pedagogická práce se studenty. 

K tomu účelu je navržen multimediální kombinovaný kurz pro cílové skupiny, založený na 
psychologických a pedagogických základech vyučování odborným předmětům na vysokých 
školách, v rozsahu 200 – 210 hodin studia. 

Vytvoří se koncepce kurzu, uskuteční se kritický výběr učiva, to se modularizuje, připraví se 
případové studie, průběžné a výstupní testy a učivo se zpracuje do formy hypertextů. Návrh kurzu 
projde nezávislou oponenturou a jazykovou redakcí. Potom bude upraven a  v elektronické podobě 
přenesen na CD/DVD nosiče i na www stránky internetu, fungující v  e-learningovém portálu. 
Kurzem projde pilotní skupina 10 – 15 účastníků a podle anketního šetření mezi absolventy pilotáže 
bude učivo ještě redigováno. 

 

Cílová skupina: pražští vysokoškolští učitelé všech kategorií, přičemž primární cílovou skupinou 
jsou začínající učitelé a učitelé s malou (méně než tříletou) pedagogickou praxí, kteří neprošli 
vysokoškolským pedagogickým studijním programem nebo kurzem vysokoškolské pedagogiky. 
 

Hlavní aktivity  zahrnují autorskou kooperativní tvorbu multimediálních pomůcek, pilotáž kurzu  
a vyškolení nejméně 100 učitelů cílové skupiny. 
 

Jako hlavní výstup projektu je navržen kurz vysokoškolské pedagogiky obsahující 14 modulů. Pro 
každý z nich bude k dispozici distanční text v HTML jazyce. Pro získání odborných dovedností 
budou ke každému běhu kurzu organizovány 2 povinné tutoriály formou týdenních soustředění.                                                                                        

OBSAH 

Žadatel 
Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ), U Lužického semináře 90/13,  118 00 Praha 1 
 

Statutární zástupce  
 Ing. Helena Šebková, CSc.; sebkova@csvs.cz 
 

Kontaktní osoba  
 

Ing. Jiří Průcha; prucha@csvs.cz 
 

Partneři žadatele 
 

Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové 
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova                                                                                     OBSAH 
 

Zdůvodnění potřebnosti projektu 
 Specializované pedagogické vzdělání je v ČR vyžadováno pouze u učitelů působících 
v předškolních zařízeních, na základních a středních školách (ZŠ a SŠ). Nikoli však   
u vysokoškolských učitelů. Většina z nich předcházející pedagogickou přípravou neprošla  
a zkušenosti získala až při vlastním působení ve vysokoškolské výuce, což se mj. projevuje  
i v kvalitě výuky. V počátcích studia zejména technických oborů dosahuje „propadovost“ přes 50 % 
studentů prvních ročníků (Menclová, L. a kol.: Neúspěšnost studia posluchačů 1. roč. technických 
studijních programů veřejných vysokých škol v ČR a její příčiny. Výzkum pro státní správu 
LS02M, Praha, CSVŠ, 2003). 
 Mladí (začínající) vysokoškolští učitelé odborných předmětů nemají teoretické vědomosti 
týkající se pedagogiky, základů psychologie učení, oborových didaktik, sociální komunikace, 
kontroly a klasifikace výsledků studia. Při metodické přípravě postupují intuitivně a mnohdy 
podceňují obtíže spojené se studiem předmětů i potíže vyplývající ze zásadních změn v charakteru 
středoškolského a vysokoškolského studia (Lisalová, J. a kol.: Inženýrská pedagogika, historie, 
současnost a perspektivy. Pedagogika, roč. LV, č. 1, 2005, s.61 – 63). 
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 Zatím existuje pouze kurz inženýrské pedagogiky pro učitele technických předmětů, a nikoli 
kurzy vysokoškolské pedagogiky dalších odborných předmětů, ačkoli jsou velmi žádoucí. Projekt 
navrhuje schůdné řešení tohoto závažného problému v  pražském regionu. Je zde soustředěna třetina 
veřejných vysokých škol a více než polovina soukromých vysokých škol s 38 % studentů, resp. 
70% studentů . 
 Navrhovaný kurz by po pilotáži probíhal formou off – line nebo on – line studia, takže by 
nenarušoval výkon povolání učitelů. Přitom je známo, že distanční vzdělávání s podporou                  
e-learningu je nejvhodnější formou celoživotního učení (Zlámalová, H.: Výzkum možností 
systémového zavedení distanční /kombinované/ formy studia v rámci dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Výzkum pro státní správu LS1203, Praha, CSVŠ, 2003).               OBSAH                                                                                               

 

Vazba projektu na strategické dokumenty  
Potřebnost a obsahové i cílové zaměření vyplývají z vazeb projektu na strategické i další 

důležité dokumenty: 
1. Memorandum o celoživotním učení. Pracovní materiál Evropské komise. 
2. Usnesení vlády ČR  č. 179 (25. 2. 2004) o Dlouhodobých záměrech  vzdělávání a rozvoje 

výchovně vzdělávací soustavy krajů, vycházející z dokumentu MŠMT. (www.msmt.cz  –  lišta 
„Dokumenty / další dokumenty“) 

3. Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha). Projekt se váže na části II/2: 
„Zvyšování kvality vzdělávání“; II/4: „Pedagogičtí pracovníci jako nositelé změn“; III/4: 
„Přístup ke vzdělávání a péče o studenty; III/6: „Nové formy studia“; III/7.2: „Akademičtí 
pracovníci a studenti“; IV/1: „Vzdělávání dospělých jako integrální součást vzdělávací 
soustavy“; IV/2: „Klíčové problémy vzdělávání dospělých a jejich řešení“ a část IV/4: „Další 
profesní vzdělávání“. (Praha, MŠMT, 2001) 

4. Strategický plán hl. m. Prahy, část L1 „Posilování tradičního postavení Prahy jako centra 
vzdělanosti a humanity“. (www.praha – město.cz  –  lišta „Strategický plán hl.m.Prahy“) 

Navrhované řešení projektu je zvláště důležité s nastupujícím rozvojem bakalářského studia 
a se zvyšujícím se počtem studentů v těchto studijních programech. Vysokoškolští učitelé často 
působí zároveň v magisterském studiu a nejen že nerozlišují různou teoretickou náročnost 
odborných předmětů zařazených v těchto odlišných studijních programech, ale především  –  jako 
specialisté  –   nejsou kvalifikovanými didaktiky a metodiky.  To je jednou z vážných překážek 
vyšší úspěšnosti účastníků bakalářského studia, která je nezbytnou podmínkou jeho podstatného 
rozšíření. (Ve státech EU s delší tradicí strukturovaného studia tvoří absolventi bakalářských 
studijních programů více než polovinu všech vysokoškolských absolventů.)                             OBSAH 

   
Předběžný návrh modulární struktury a obsahu kurzu: 
Vysokoškolská pedagogika (teoretický základ)  –                    16 h 
                                             (praktikum)             –                    16 h 
Didaktická technika    –                                              16 h 
Laboratorní didaktika  –                                                                                16 h 
Sociální komunikace   –                                                                                   8 h 
Asertivita –                                                                                                       8 h 
Rétorika –                           8 h 
Tvorba srozumitelného textu –                                     8 h 
Biologické základy učení –                         4 h 
Vybrané kapitoly ze sociologie –                        4 h 
Vybrané kapitoly z psychologie –                        8 h 
Moderní vzdělávací technologie –                        8 h 
Celkem (samostatného studia ze speciálních studijních opor) ..... ….   120 h 
*Půjde o didaktiky technických, přírodovědných, zemědělských a humanitních předmětů.  
 

Součástí kurzu budou tutoriály v rozsahu cca 100 hodin, sloužící k osvojování odborných 
dovedností. Kurzem projde přibližně 100 začínajících vysokoškolských učitelů (lekorů, instruktorů) 
odborných předmětů s přístupem off – line a/nebo on – line. Na závěr bude konána prezenčně 
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komisionální zkouška spojená s pedagogickým výstupem každého účastníka a analýzou výstupu. 
Úspěšní absolventi získají certifikát o absolvování kurzu, potvrzený CSVŠ (které má již 
mezinárodní akreditaci asociace IGIP pro pořádání kurzu inženýrské pedagogiky a 8letou zkušenost 
s pořádáním kurzů tohoto zaměření).                                                                                           OBSAH 

           
Přínos pro cílovou skupinu 
 Primární přínos pro cílové skupiny lze spatřovat v tom, že vysokoškolským učitelům 
technických a dalších odborných předmětů se dostane základní psychologické a pedagogické 
průpravy a zároveň získají dovednosti z oblasti pedagogické komunikace a oborových didaktik. 
Mladí techničtí i zemědělští inženýři a absolventi přírodovědných i humanitních oborů, působící 
jako vysokoškolští učitelé, takové vzdělání většinou postrádají. Pokud je získali v rámci 
specializace, jsou aprobováni jako středoškolští učitelé a na středních školách také působí.  
 Protože kurz bude uskutečněn formou e-learningu (s maximální podporou ICT), seznámí 
zároveň učitele s moderními vzdělávacími technologiemi. Předpokládá se i sekundární efekt na 
cílové skupiny, jimž kurz pomůže k přesnějším formulacím vzdělávacích cílů, při analýze 
a metodické přípravě učiva, psaní srozumitelných a názorných výukových textů, aplikaci 
didaktických testů, přípravě multimediálních pomůcek i samostatných prací studentů (zadávaných 
individualizovaně) a v rámci nových přístupů k pedagogické komunikaci se studenty může snižovat 
výskyt konfliktových situací, resp. napomáhat jejich konstruktivnímu řešení. 

Přínos projektových produktů je tak pro cílové skupiny potenciálně mnohostranný  
a zaplňuje citelnou mezeru v existující vzdělávací nabídce. Realizace projektu by také podpořila 
rozvoj perspektivních vzdělávacích technologií. 
 

Zapojení cílových skupin 
 Podle údajů  Statistické ročenky 2003/2004, ÚIV, Praha  2004 (část Výkonové ukazatele), 
působí na pražských veřejných vysokých školách (s výjimkou AMU, AVU a VŠUP) celkem 3282 
odborných asistentů, 386 asistentů a 97 lektorů – tj. 3765 příslušníků cílové skupiny. (Ve 
skutečnosti jde o ještě vyšší počty učitelů, protože ročenka uvádí  údaje přepočtené na plné úvazky.) 
 Jejich zapojení při řešení projektu bude přímé. Půjde především o učitele z  fakult partnerské 
vysoké školy, kterou je UK (Praha 1).  Další účastníci pilotáže a následně i řádného kurzu  budou 
získáni ve spolupráci žadatele (CSVŠ) s akademickými funkcionáři ostatních pražských vysokých 
škol a také diseminací projektových výstupů na tyto vysoké školy. Nabídka s podrobnější 
charakteristikou kurzu a podmínkami účasti bude součástí www stránek žadatele i pražského 
partnera.  

Dosavadní zkušenosti žadatele (CSVŠ) s opakovaným pořádáním kurzů inženýrské 
pedagogiky a kurzů moderních vzdělávacích technologií se setkávají se zájmem vysokoškolských 
učitelů (spadajících do cílové skupiny).  Kromě toho se počítá s motivací těchto učitelů pozitivním 
přínosem kurzu pro jejich kariérní růst, a to ve spolupráci s děkany příslušných fakult a vedoucími 
kateder. Podporu zamýšlenému kurzu projevili rovněž akademičtí funkcionáři ČVUT, Policejní 
akademie a VŠCHT.                                                                                                                     OBSAH 

 

Udržitelnost projektu 
Je oficiálním termínem pro pokračování činností po skončení podpory. Jednou z klíčových 

aktivit je diseminace projektových výsledků, které jsou primárně určeny pro pražský region, ale 
svou povahou jsou nadregionální a mohou být následně využity ve všech regionech ČR.  

Institucionálním nositelem projektových aktivit po skončení financování bude Centrum pro 
studium vysokého školství. Využitelnost výstupu po skončení projektových prací je dána jednak 
trvalým (a stále rostoucím) zájmem cílových skupin o kurz tohoto zaměření a také nutností 
aktualizovat obsahu kurzu. Použitelnost všech výstupů (pojetí a metodika kurzu, průvodce studiem, 
internetový portál i věcný obsah výukových modulů), je dlouhodobá. Střízlivý odhad možnosti 
používat kurz je nejméně 10 let po skončení projektu (výjimkou je výběrový modul Moderní 
vzdělávací technologie, jehož obsah bude muset být inovován častěji). Následné využití kurzu 
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nebude spojeno prakticky s žádnými náklady s výjimkou honorářů za tutorskou činnost  
a technickou podporu. Tyto náklady ponesou fakulty, vysílající učitele do kurzu.  

Studijní výsledky i výsledky anonymních šetření mezi všemi absolventy kurzu budou 
ukládány do databází. To umožní s minimem nákladů inovovat obsah kurzu, metody i formu výuky 
a garantovat průběžně vysokou kvalitu kurzu. Tyto náklady ponese po skončení podpory CSVŠ. 
Kurz vysokoškolské pedagogiky se tak může stát trvalou součástí vzdělávacích aktivit žadatele a ve 
spolupráci s vysokými školami pražského regionu (a perspektivně i se všemi dalšími v ČR) 
přispívat k vyšší efektivitě vysokoškolského studia. S ohledem na kapacitní možnosti CSVŠ  
a externích tutorů lze ročně vyškolit cca 100 vysokoškolských učitelů. 

 V roce 2003/04 činily roční náklady na vysokoškolského studenta v ČR více než 77 000, –  
Kč a do roku 2010/2011 mají stoupnout na 86 000, –  Kč (Průběžná zpráva projektu LS0313, CSVŠ 
2004). Proto každý student, který zanechá studia v 1. nebo 2. ročníku, představuje pro celou 
společnost značné finanční ztráty. Pedagogicky tímto kurzem vzdělaní učitelé odborných předmětů 
pomohou takové ztráty snížit.                                                                                                      OBSAH                                                                                        
 

Vnit řní postupy řízení a hodnocení 
Základní řídicí jednotkou bude tzv. výkonný výbor. Každý partner do něho nominuje stejný 

počet zástupců. Zvolí si předsedu a místopředsedu. Bude se scházet dle potřeby, ale nejméně jednou 
měsíčně. Na schůzkách se projedná plnění úkolů za předchozí období a určí se způsoby nápravy 
zjištěných nedostatků. Vždy bude jmenována osoba, zodpovědná za dohled při nápravě nedostatků 
a na příští schůzce  o tom podá hlášení. 

Rovněž se budou projednávat a schvalovat finanční požadavky partnerů během realizace 
projektu. Každý z partnerů je povinen na žádost výkonného výboru předložit ke kontrole výpis  
z bankovního účtu. Klíčovým prvkem rutinních kontrolních mechanismů bude centrální 
elektronický systém, sloužící pro transparentní a efektivní vedení a monitoring projektu po dobu 
jeho realizace. Zástupci partnerů budou referovat o plnění dílčích úkolů a vedení projektu tak bude 
moci kontrolovat stav rozpracovanosti. 

S cílem maximální transparentnosti pro kontrolní mechanismy podepíše žadatel smlouvu  
s externím auditorem. Ten  –  jako nezávislá a pověřená osoba   –  bude monitorovat veškeré 
kontrolní mechanismy i projektové výstupy a z titulu své funkce tak bude moci potvrdit, zda 
nastavené interní mechanismy fungují.  

Monitoring kvality produktů zajistí nezávislé expertizy, oponentury, kritická čtení textů, 
pilotáž kurzu a anketní zpracování databáze výsledků anket s absolventy kurzu. 

Monitoring průběhu řešení i výsledků projektu se uskuteční jednak vnitřními oponenturami  
(peer reviews) a jednak vnějšími oponenturami dílčích zpráv a závěrečné zprávy.                    OBSAH 

                                                   

Opatření pro zajištění publicity 
Vnější publicita bude zajišťována zveřejněním dosažených výsledků v odborných časopisech (revue 
AULA), na www stránkách CSVŠ i partnerských organizací 
(http://www.uhk.cz/dokumenty/public/5/pdf-vyspa.doc; http://www.ff.cuni.cz/dok/veda/06/www_VYSPA.pdf 
a nabídkou hlavního projektového produktu všem vysokým školám pražského regionu. Na 
zmíněných www stránkách bude upoutávka kurzu i zajištěn „živý“ vstup do kurzu (pokud se 
zájemci předepsanou formou přihlásí a budou pro účast vybráni). 

NCDiV i partneři uspořádají pro zájemce semináře a budou prezentovat příspěvky na 
konferencích s vysokoškolskými učiteli a akademickými funkcionáři. Součástí všech 
zveřejňovaných informací bude sdělení o tom, že produkty byly vytvořeny za podpory ESF  
a Magistrátu hl.m. Prahy. 

Žadatel se zavazuje svolat po skončení prací na projektu (na vlastní náklady) tiskovou 
konferenci o cílech projektu i jeho hlavních produktech a požádá novináře o spolupráci při 
diseminaci těchto informací. Zároveň bude připravena tisková zpráva pro ČTK. I v tomto případě se 
zdůrazní význam finanční podpory ESF a Magistrátu hl. m. Prahy.  
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Vnitřní publicitu umožní elektronická pošta (fungující mezi všemi vysokými školami 
regionu i žadatelem), www stránky žadatele i partnerů věnované řešení projektu, pracovní aktivy 
řešitelů, týkající se také vnitřních oponentur dílčích výsledků (výstupů).                                  OBSAH        
 

Inovativnost projektu  
 

 má několik aspektů. Především jde o originální nabídku kurzu vysokoškolské pedagogiky – 
analogický kurz ve vzdělávací nabídce ČR dosud neexistuje.  Učivo kurzu je vyváženo z hlediska 
teorie a praxe a velký důraz je kladen na samostatné práce, zakončující každý modul.  

Druhým aspektem je navrhovaná kombinovaná forma kurzu s využitím nejmodernějších 
vzdělávacích technologií. Jde o kombinaci samostatného studia z multimediálních výukových 
materiálů i pomůcek a povinných tutoriálů, zaměřených na osvojení pedagogických dovedností. 
Jako součást závěrečné zkoušky je plánován pedagogický výstup absolventů natáčený 
videokamerou a následně analyzovaný autorem/autorkou i zkušební komisí. 

Třetím významným aspektem je pojetí kurzu s maximálním využitím interaktivity 
studujících v rámci pedagogické komunikace i v rámci skupinového řešení případových studií 
z praxe.                                                                                                                                          OBSAH                                                                                                                       
 

Složení realizačního týmu 
Drahomíra Dlouhá, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně  –  dlouha@mendelu.cz  
Drahomíra Holoušová, Univerzita Palackého v Olomouci  –  holousov@pdfnw.upol.cz 
Josef Konečný, Univerzita Palackého v Olomouci  –  kralikov@pdfnw.upol.cz  
Jindra Lisalová, Centrum pro studium vysokého školství v Praze  –  lisalova@csvs.cz 
Jiří Nikl, Univerzita Hradec Králové  –  jirinikl@email.cz 
Anna Papřoková, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě  –  anna.paprokova@vsb.cz 
Jiří Průcha, Centrum pro studium vysokého školství v Praze  –  prucha@csvs.cz 
Jiří Vacek, Technická univerzita v Libereci  –  jiri.vacek@vslib.cz  
Alena Vališová, Univerzita Karlova, Praha  –  alenaval@atlas.cz 
______________________________________________________________________________________ 
Dodavatelé technického vybavení (včetně SW) 
Dodavatelé technických služeb 
Recenzenti studijních opor a pomůcek 
Jazykový redaktor 
Administrativní pracovníci 
Auditoři 
Oponenti zpráv                                                                                                                                 OBSAH 
 

Popis realizace projektu 
 

Klíčová aktivita Metody realizace 

(2006) 
Pojetí kurzu a vzdělávací cíle 
 
 
Pořízení HW + SW a potřebného 
vybavení pro práci expertů 
 
Příprava www stránek  
 
 
 
Výběr učiva kurzu a jeho didaktické 
uspořádání  
 
Čtvrtletní zpráva  
 
Analýza učiva, modularizace a 
dávkování pro h – textové 
uspořádání 
Příprava a realizace  výukových 

 
Zaměření kurzu i vzdělávací potřeby cílových skupin vyplynuly 
z průzkumů a projektových úkolů řešených v posledních letech CSVŠ 
v rámci výzkumů pro státní správu.  
 
Nákup  videokamery a digi – fotoaparátu, počítače s tiskárnou,  4 souprav 
pro videokonference,  kombinovaného DVD –  a videopřehrávače.   
 
Technická konstrukce dynamických internetových stránek pro 
komunikaci s partnery a umísťování průběžných výsledků. 
 
 
Popis činností, plnění dílčích cílů,  plán dalších úkolů. 
 
 
Přehled dosavadních činností, popis plnění dílčích cílů, plán dalších úkolů 
a ekonomický audit.  
 
Autorská spolupráce řešitelů žadatele a partnerů; objektivizované postupy 
při sestavování didaktických testů, sekvencí učiva v jednotlivých 
modulech a výběr případových studií a námětů pro samostatné práce. 
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videoklipů   
 
Pololetní zpráva  
 
Příprava technické platformy  
 
 
Posouzení obsahu a metodického 
uspořádání učiva modulů; jazyková 
úprava 
 
Úprava textů po expertízách  
 
 
Výroční zpráva  
 

(2007) 
Zpracování kurzu do elektronické 
podoby  
 
 
Průvodce studiem, metodika výuky; 
dotazník  
  
Průběžná zpráva   
 
Kritické čtení výukových textů 
 
Pilotáž kurzu  
 
Zapracování shromážděných námětů 
 
Průběžná zpráva   
 
Technická adaptace  
 
 
 
Realizace kurzu pro cca 100  VŠ 
učitelů 
 
Projektový management a 
manažerské vedení projektu; 
administrativa a audity 
 
 
 
Školicí semináře a diseminace 
výsledků 
 
 
Závěrečná zpráva  

Scénáře videoklipů  a jejich realizace (inscenační i technická). 
 
Přehled dosavadních činností, popis plnění dílčích cílů, plán dalších úkolů 
a ekonomický audit.  
 
Komplexní internetová platforma pro on – line studium včetně  
a příslušných databází  a diskusní platformy pro účastníky kurzu. 
 
Externí expertíza (pedagogů, oborových didaktiků, psychologa  
a jazykového redaktora). 
 
Začlenění podstatných připomínek terminologických, obsahových  
i formálních. 
 
Popis dosavadního postupu řešení, dílčích výsledků projektu s plánem 
zbývajících aktivit; vyúčtování dosavadních nákladů. 
 
 
Spolupráce autorů s techniky a výroba malé série CD/DVD nosičů   
a výukových  videoklipů se všemi moduly kurzu. Nasazení kurzu  na 
připravený internetový portál. 
 
Sepsání pokynů studujícím i metodiky výuky pro tutory a sestava položek 
pro anketní šetření mezi absolventy kurzu. 
 
Přehled dosažených výsledků, plán dalších činností, ekonomický audit. 
 
Shromáždění připomínek vybraných členů cílové skupiny. 
 
Tutorování kurzu s 10  – 15 členy cílové skupiny. 
 
Autorská činnost analogická úpravám po expertizách. 
 
Přehled dosažených výsledků, plán dalších činností, ekonomický audit. 
 
Úpravy internetového portálu, vzdělávacího obsahu pro CD /DVD nosiče, 
výukové videoklipy a výroba 150 ks těchto nosičů a videokazet. 
 
Kombinovaná výuka s přístupy on – line i off – line, tutoriály s 
vypracováním samostatných prací a závěrečnou zkouškou . 
 
Kompletní manažerské vedení projektu; odborné vedení realizovaných 
expertních prací;  koordinace expertních pracovníků; kompletní 
asistentské práce pro zajištění projektu po celou dobu trvání; řešení 
právních  problémů a služby spojené s průběhem projektu; účetní služby 
spojené s realizací projektu; auditorské služby spojené s průběhem 
projektu (2 počítače a 4 soupravy pro videokonference). 
  
Informační letáky pro učitele vysokých škol a děkany (proděkany) fakult; 
odborné publikace; konference na pražských vysokých školách, www  
stránky žadatele a partnerů;  tisková konference. 
 
Stručný přehled východisek, postupů, metod a výsledků (výstupů; 
produktů) projektového řešení. Vyúčtování všech nákladů.             OBSAH 
 

 
Očekávané přínosy projektu 

Předkládaný projekt naplňuje cíl vytyčený opatřením 3.1 Programu JPD3: Zkvalitnění  
a rozvoj počátečního i dalšího vzdělávání učitelů a ostatních pracovníků ve školství. Zlepšit studijní 
výsledky na VŠ není možné bez speciální odborné přípravy učitelů. Přidanou hodnotu projektových 
výsledků spařujeme ve: 

1. Zvýšení pedagogické způsobilosti vysokoškolských učitelů, od které lze očekávat zlepšení 
studijních výsledků a nižší počet neúspěšných studentů zejména v  počátcích studia. To se 
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příznivě projeví v počtu absolventů bakalářských i magisterských studijních programů a ve 
snížení státních výdajů na studenty předčasně zanechávající studia. 

2. Využití moderních vzdělávacích technologií v kurzu podpoří implementaci ICT do výuky 
na vysokých školách a zlepší i rozšíří počítačovou gramotnost učitelů (a zprostředkovaně  
i jejich studentů). 

3. Zlepšení a usnadnění mnohostranného přístupu studentů k informacím, jejich účelného 
výběru a zpracovávání. 

4. Efektivnější podpoře nové formy pedagogické komunikace mezi učiteli  navzájem, 
studenty navzájem a mezi učiteli a studenty. (Navržený internetový portál s e-learningovou 
formou kurzu bude obsahovat zvláštní sekci, která to umožní.) 

 

Výstupy  
Počet podpořených osob                                                                             100 
Počet podpořených vzdělávacích  programů                                                 1 
Počet podpořených organizací                                                                       3          
 

Výsledky  
Počet nově vytvořených programů/kurzů s komponentou ITS                      1 
Počet nově vytvořených/inovovaných  programů počátečního vzdělávání    ---  
Počet nově vytvořených či inovovaných produktů                                         6 
Počet nově vytvořených kurzů s komponentou ŽP                                         ---  
Počet vytvořených partnerství                                                                         3 
Počet vzdělávacích institucí, které rozšířily svoji nabídku                              1 
Počet vyškolených osob poskytujících služby                                             90 – 95 % 
 

Produkty 
Studijní opory v elektronické podobě: 14 (11+3 alternativně zařazené oborové didaktiky včetně 
výukových hypertextů všech 14 modulů, průvodce studiem, klíčem správných odpovědí, 
didaktickými testy a zadáními samostatných prací), umístěné na CD/DVD nosičích a paralelně na 
internetovém portálu CSVŠ.  
Softwarové prostředí  pro on – line studium kurzu. 
Scénáře výukových videoklipů. 
Výukové videoklipy k vybraným modulům. 
Metodika pro tutory kurzu.  
Anketní list (s položkami zaměřenými na zjišťování kvality kurzu). 
Recenze jednotlivých studijních opor a výukových pomůcek. 
Osvědčení o absolvování kurzu (vzor). 
Zprávy průběžné a závěrečná o průběhu a řešení projektu. 
Pololetní a výroční Zprávy o hospodaření s finančními prostředky.    
Hodnocení projektového řešení (oponentní posudky závěrečné zprávy). 
Webové stránky o projektu a jeho řešení. 
Text informující a propagující kurz  (tištěný leták). 
Informace pro ČTK (stručný text pro denní tisk).                                                      AKTUALITY  OBSAH 

 
(Konec úvodního textu) 
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1  Lokální kontrola 

Dne 25. 5. 2006 proběhla na pracovištích CSVŠ lokální kontrola prací na  projektu VYSPA. 
Kontrolu provedly 4 pracovnice Magistrátu hl. m. Prahy.  Byla velmi podrobná a týkala se všech 
podstatných činností, souvisejících s plněním projektu, včetně úplné dokumentace a ekonomické 
stránky. Protokol o šetření a výsledcích:  
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AKTUALITY     OBSAH 
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2  Stav řešení projektu 

 Průběh i dosavadní výsledky řešení projektu jsou nejlépe patrné z monitorovacích zpráv 
(MZ), které řešitelé zpracovali ke dni 31.5.2006,  31. 8. 2006 a 30. 11. 2006. Znění podstatných 
částí MZ 1 a MZ 2 uvádí další text:  

MONITOROVACÍ ZPRÁVA  č. 1 (zkráceno) 
o realizaci projektu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu 
NUTS 2 hlavní město Praha 

I. ÚDAJE O PROJEKTU A O P ŘÍJEMCI 

Číslo opatření 3.1 
Registrační číslo projektu 2116 
Příjemce Centrum pro studium vysokého školství, IČO 00237752 
Název projektu Vysokoškolská  pedagogika 
Typ zprávy průběžná čtvrtletní  X mimořádná  závěrečná  
Pořadové číslo zprávy 1-1/05 
Monitorované období 01. 01. 2006 – 31. 05. 2006 
Datum vypracování zprávy 25. 05. 2006 

Žádost o platbu NE  
Jméno a příjmení Ing. Jiří Průcha 
Telefon 257 011 326 

Zhotovitel zprávy 

Email prucha@csvs.cz 
Datum zahájení realizace 01. 01. 2006 
Datum ukončení realizace 31. 12. 2007 

 
II. REALIZACE PROJEKTU 
II.1 Realizované klí čové aktivity 
Číslo aktivity 1 
Název klíčové aktivity Pojetí kurzu a vzdělávací cíle 
Období realizace aktivity 01/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
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Počátkem ledna 2006 byla realizována schůzka řešitelů.  Realizační tým se stabilizoval 
v tomto složení: 
PhDr. Ladislav Štindl, manažer  projektu – ladislav.stindl@quick.cz 
Drahomíra Dlouhá, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně  –  
dlouha@mendelu.cz  
Drahomíra Holoušová, Univerzita Palackého v Olomouci  –  holousov@pdfnw.upol.cz 
Josef Konečný, Univerzita Palackého v Olomouci  –  kralikov@pdfnw.upol.cz  
Jindra Lisalová, Centrum pro studium vysokého školství v Praze  –  lisalova@csvs.cz 
Jiří Nikl, Univerzita Hradec Králové  –  jirinikl@email.cz 
Anna Papřoková, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě  –  
anna.paprokova@vsb.cz 
Jiří Průcha, Centrum pro studium vysokého školství v Praze  –  prucha@csvs.cz  
Jiří Vacek, Technická univerzita v Libereci  –  jiri.vacek@vslib.cz  
Alena Vališová, Univerzita Karlova, Praha  –  alenaval@atlas.cz 
 
Pro řešení projektu se dále počítá s účastí: 
Dodavatele technického vybavení (včetně SW) 
Budoucích dodavatelů technických služeb 
Administrativních pracovníků z CSVŠ s dílčími úvazky podle rozpočtu projektu 
Recenzentů studijních opor a pomůcek, jazykového redaktora, auditora a oponentů 
závěrečné zprávy. 
 
Tvůrčí pracovníci byli seznámeni s obsahem projektu, jeho rozpočtem, výší osobních 
výdajů i technickým zabezpečením. Hlavním tématem bylo pojetí kurzu i jednotlivých 
výukových modulů. Členové schválili strukturu kurzu i návrh hodinových dotací modulů. 
 

 
Číslo aktivity 2 
Název klíčové aktivity Pořízení HW + SW 
Období realizace aktivity 02 – 03/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Z úvah o technickém zajištění realizace projektu vyplynula úsporná opatření. Ředitelka 
CSVŠ souhlasila se zapůjčením digitální kamery a 2 stativů  pro účely projektu, takže bylo 
možné spokojit se s nákupem pouze jedné ze dvou navrhovaných kamer. Tím klesly výdaje 
pod 100 000,- Kč a na dodávku vybavení nebylo třeba vyhlašovat výběrové řízení. V rámci 
této aktivity byl podle projektu zakoupen PC s monitorem,  skener, digitální  fotoaparát, 
zařízení pro realizaci videokonference mezi členy řídícího výboru projektu a tiskárna pro 
formáty A3 (nutné ke snímání a tisku velkoplošných učebních pomůcek frekventantů, resp. 
absolventů tohoto kurzu). 
Další odborné semináře (v únoru, březnu, dubnu, květnu a v červnu) byly věnovány 
formulaci požadavků na studující kurzu, sjednocující formální úpravě textů, výukových 
pomůcek i celého kurzu. Byla vypracována podrobná metodika tvorby textů a rozeslána 
všem řešitelům. Připomínky byly posléze vtěleny do definitivní verze. 
RNDr. J. Lisalová vypracovala literární rešerši všech dostupných publikací o inženýrské 
pedagogice, na jejímž základě bude zpracována celá osnova připravovaného kurzu 
vysokoškolské pedagogiky. 
 
Komunikace mezi členy týmu probíhá  (kromě pravidelných kontrolních a  pracovních 
seminářů) prostřednictvím e-mailové pošty a mezi řídícím výborem i prostřednictvím 
videokonferencí.  
 
Probíhá také jednání o externí spolupráci s vysokoškolskými učiteli  Policejní akademie ČR. 
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Číslo aktivity 3 
Název klíčové aktivity Příprava www stránek 
Období realizace aktivity 01 – 03/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Realizační tým navrhl a po připomínkách odsouhlasil obsah i členění webových stránek, 
informujících o projektu a jeho řešení v průběhu období 1/2006 – 12/2007. Text má 
následující členění: 
Stručný popis projektu (v členění: Žadatel a partneři; potřebnost projektu; vazba projektu na 
strategické dokumenty; modulární struktura kurzu;  přínos řešení pro cílovou skupinu a její 
zapojení; udržitelnost projektu; řízení a hodnocení a řízení průběhu řešení; inovativnost;  
publicita, složení realizačního týmu a plán realizace projektu,  očekávané výsledky, výstupy 
a produkty projektu, aktuální průběh a stav  řešení - schůzky, semináře, dílčí výsledky atd.). 
Text prošel jazykovou úpravou a je umístěn v prozatímní grafické úpravě na webových 
stránkách: 
CSVŠ (www.csvs.cz/projekty/www _VYSPA.doc)  
FFUK (www.ff.cuni.cz/dok/veda/06/www_VYSPA.pdf) 
UHK  (www.uhk.cz.dokumenty/public/5/pdf-vyspa.doc) 
Definitivní úprava bude součástí aktivit PR managera, který vzejde z výběrového řízení. 
Řešitelé doporučují pro účely prezentace projektu založit poté zvláštní internetovou doménu 
VYSPA. 
 

 
 
Číslo aktivity 4 
Název klíčové aktivity Výběr učiva kurzu a jeho didaktické uspořádání 
Období realizace aktivity 03 – 05/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
V souladu s určeným pojetím kurzu Vysokoškolská pedagogika byly jednotlivými tvůrčími 
pracovníky navrženy ke každému modulu: 
formativní i  věcné  cíle;  
specifické požadavky na studium modulu (obecné požadavky jsou shrnuty v části kurzu 
Informace o studiu, které už jsou také k dispozici); 
vlastní výběr obsahu učiva a jeho struktura; 
povinná a doporučená literatura (seznam bude před definitivním zpracováním kurzu 
aktualizován); 
výběrová témata samostatných prací.   
 

 
Číslo aktivity 5 

Název klíčové aktivity Čtvrtletní zpráva 
Období realizace aktivity 03 – 04/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Vyplnění identifikačních údajů a popis hlavních aktivit podle harmonogramu uvedeného 
v projektu. Zpráva byla připravena a předložena v tehdejším znění pracovnicím Magistrátu 
hl. m. Prahy, které vykonaly lokální kontrolu řešení projektu dne 25. 05. 2006 na pracovištích 
CSVŠ. 

 
Číslo aktivity 6 
Název klíčové aktivity Analýza, modularizace a dávkování učiva pro hypertextové 

uspořádání studijního materiálu 
Období realizace aktivity 04/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
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Byly shromážděny základní technické a didaktické požadavky na převádění textů do HTML 
jazyka i na SW prostředí, v němž bude probíhat studium („technická platforma projektu“). 
Požadavky budou předány potenciálním dodavatelům zahrnutým do výběrového řízení, 
vypsaného v červnu t.r.  Dodavatel musí zajistit, aby studium mohlo probíhat  také off-line 
z DVD nosiče. (Viz bližší informace o připraveném výběrovém řízení v popisu aktivity č. 9 a 
v příloze 2). 
Autoři studijních  materiálů se zavázali při psaní textů dodržet a prakticky uplatnit společně 
přijaté požadavky na grafickou úpravu textů (včetně obrázků a sjednocených požadavků na 
použití ikon), pro dávkování učiva i pro zadávání průběžných úloh, úkolů, námětů k úvahám 
a alternativních témat závěrečných prací. 
 

 
Číslo aktivity 7 

Název klíčové aktivity Příprava a realizace výukových videoklipů 
Období realizace aktivity 03 – 06/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Autoři připravili náměty pro výukové videoklipy, které mají doplnit učivo jednotlivých modulů 
(zachycují typické pedagogické situace, týkající se specializovaných částí učiva modulů). 
Vybrané náměty byly posléze zpracovány ve scénáře, které odborně posoudil vedoucí 
katedry režie FAMU prof. F. Adler. Podle jeho připomínek byly scénáře upraveny. 
Bylo zahájeno jednání s režisérkou Olgou Sommerovou, která je ochotna ujmout se 
realizace videoklipů v rámci ročníkových prací studentů filmové dokumentaristiky.  
Při posuzování bylo autorským týmem rozhodnuto, že vybrané scénáře  by bylo vhodné 
spojit do jedné komplexnější modelové situace, integrující jednotlivé pohledy. Pro další 
výukové účely mohou být použity již existující sestříhané záznamy, nasnímané při odborné 
přípravě vysokoškolských učitelů. 
Tyto změny jsou řešiteli považovány za zlepšení původního záměru, ale povedou 
k nepodstatné změně harmonogramu přesunutím realizace videoklipů do 2. pololetí. 
 
Číslo aktivity 8 

Název klíčové aktivity Monitorovací zpráva č.1 
Období realizace aktivity 05– 06/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Tato zpráva – strukturovaný popis stavu řešení projektu k 31. 05. 2006 
 

 
Číslo aktivity 9 
Název klíčové aktivity Příprava technické platformy kurzu 

Období realizace aktivity 03 – 07/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
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a) Byly zformulovány technické i didaktické požadavky na: 
• SW zpracování výukových textů tak, aby studium mohlo probíhat jak off-line z DVD 

nosičů, tak on-line  (zprostředkovaně přes internet, popř. intranet); 
• pro on-line studium byly zformulovány požadavky na specifické studijní prostředí, 

v němž bude probíhat; 
• zároveň byly precizovány požadavky na poptávané produkty a stanovena kritéria 

(včetně jejich vah) pro posuzování nabídek oslovených firem. 
 
b) Byla ustavena tříčlenná hodnotící komise ve složení: 

• PhDr. Ladislav Štindl – vedoucí projektu VYSPA; 
• Ing. Jiří Průcha – člen řešitelského týmu a kontaktní osoba projektu VYSPA; 
• RNDr. Jindra Lisalová – členka řešitelského týmu. 

 
 
II.2 Další informace o pr ůběhu realizace projektu 
Dne 25. 05. 2006 se uskutečnila lokální kontrola (na pracovištích CSVŠ) postupu řešení 
projektu VYSPA čtyřčlennou skupinou pracovnic Magistrátu hl.m. Prahy  
Kontrola proběhla podle oznámeného scénáře a opírala se o vyplněné dotazníky, zaslané 
k vyplnění ještě před 25. květnem 2006. 
Ke dni sepsání této monitorovací zprávy nebyla kontrola ukončena. 
 

III. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

III.1 Přehled čerpání uznatelných výdajů 
Schválený rozpočet projektu (v Kč) 4.425.000 
Celková schválená podpora (v Kč) 4.425.000 
Uznatelné výdaje prokazované v tomto období (v Kč) 305.550,90 
Prokázané uznatelné výdaje od zahájení realizace (v Kč) 305.550,90 

 
III.2 Přehled žádostí o platbu 
Požadováno v přiložené žádosti (v Kč)  
Předchozí žádosti o platbu 
Pořadové číslo Datum Vyplaceno (v Kč) 
0 - záloha březen 2006 1 106 250,- 
1 červen 2006  
2   
3   
Celkem: 1 106 250,- 
Vyplaceno z přidělené finanční podpory (v %) 25 
Poznámky 
 

 
IV. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 

Vyhlášená zadávací řízení Uzavřená zadávací řízení Objem zadávacích 
řízení bez DPH (v Kč) Počet Objem (v Kč) Počet Objem (v Kč) 
100 000 – 499 999     
500 000 – 1 999 999     
2 000 000 a více     
Nadlimitní dle zákona 
č. 40/2004 

    

Celkem     
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V. PŘEHLED PROVEDENÝCH KONTROL 
Název subjektu, který provedl kontrolu Magistrát hl. m. Prahy 
Datum kontroly 25. 05. 2006 
Číslo kontroly 1. 
Závěry kontroly 
Ke dni pracovní této monitorovací zprávy nebyla kontrola ukončena. 
 
Nápravná opatření splněna NEBYLA ULOŽENA 
Poznámky 
 

 

VI. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU 
Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů 
Stabilizace řešitelského týmu. Někteří z původně plánovaných tvůrců výukových textů  se  
nemohli účastnit prací na projektu. 
 
Popis opatření na odstranění těchto problémů 
Podařilo se hned na počátku řešení projektu  získat nové řešitele a uzavřít s nimi pracovní 
smlouvy. Povinnosti původně spojené s rolí druhého konzultanta převzali řešitelé, při 
navýšení osobních výdajů tak, aby  nebyla překročena původně plánovaná celková částka 
těchto výdajů. 
 

 

VII. PUBLICITA 
Popis zajištění publicity a informování o projektu 
Pro publicitu projektu  byly vypracovány zmíněné www stránky, byl napsán článek, který 
uveřejní v č.3/2006 AULA (revue pro vysokoškolskou a vědní politiku) a vytvořen grafický 
návrh letáku, který je rozmnožován podle potřeby  a bezplatně distribuován mezi odborné 
pracovníky vysokých škol. 
Na celostátní konferenci o distančním vzdělávání konané ve dnech 28. – 30. 6. 2006 na VŠB 
TU – Ostrava prezentuje RNDr. J. Lisalová poster informující účastníky o projektu VYSPA. 
Všechny významné dokumenty (zápisy z jednání, pozvánky, prezenční listiny pracovních 
setkání i odborných seminářů apod.) a produkty projektu jsou v záhlaví opatřovány logy 
ESF, EU, logem hl. m Prahy a vlaječkou ČR. 
Pro zlepšení publicity bude vypsáno výběrové řízení na manažera PR, zajištěna definitivní 
úprava www stránek, zřízena samostatná internetová doména (heslo VYSPA  je volné), 
svolán seminář vysokoškolských učitelů, informující o projektu a možnostech školení 
pražských učitelů a připravena stručná zpráva pro ČTK. 
 
 
 

VIII. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 
Formální změny ve sledovaném období 
Definitivní ustavení (stabilizace) pracovního týmu. 
 
Věcné změny ve sledovaném období 
Jiné rozdělení pracovních úkolů v souvislosti s vypuštěním role druhého školitele. 
Původní harmonogram hlavních aktivit při řešení projektu je zatím zachováván s výjimkou 
odložení konečné realizace výukových videoklipů – viz popis hlavní aktivity č. 7. a 
připravené změny ví harmonogramu prací (příloha č. 10). 
 
Změny rozpočtu ve sledovaném období 
1. Osobní náklady 

Po schválení finanční podpory projektu došlo k personálním změnám ve složení 
řešitelského týmu. Někteří členové odstoupili z důvodů pracovní zátěže a/nebo z důvodů 
daných podmínek spolupráce. 
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Při jednáních s dalšími odbornými pracovníky z řad vysokých škol se ustálil tým, složený z : 
• manažera projektu; 
• 2 garantů didaktické (metodické)  kvality výukových modulů orientovaných teoreticky 

a orientovaných technicky a laboratorně, kteří budou zároveň autory výukových 
textů;  

• 8 tvůrců  dalších výukových textů; 
• školitele, který bude zároveň autorem výukových textů.2 
Zrušena byla funkce druhého školitele a získané finanční prostředky byly použity 

k odměňování tvůrců výukových textů, kteří jsou zkušenými vysokoškolskými učiteli 
(s titulem docenta) a jejich externí činnost je hodnocena 700,- až 1000,- Kč za hodinu.  

 

2. Cestovné 
Náhrady za cestovné a diety mimopražských spoluřešitelů při účasti na workshopech a 
odborných seminářích jsou hrazeny z výdajů uvedených v kapitole č. 5 schváleného 
rozpočtu. Přesun výdajů je patrný z přílohy 9. 

 

3. Zařízení a vybavení 
Podrobný rozbor a pomoc ředitelky CSVŠ vedly ke snížení nákladů na technické a 

SW vybavení, takže skutečné náklady klesly pod 100 000,- Kč. Tím odpadla nutnost vypsat 
výběrové řízení na dodavatele a veškeré vybavení bylo zakoupeno na základě přímé 
objednávky. Dodatečně bylo třeba ještě koupit síťový adaptér (jež nebyl součástí 
standardního vybavení) pro digitální fotoaparát. Ani tento nákup nezpůsobil překročení 
limitní částky. 

Bylo také nakoupeno nezbytné kancelářské vybavení v celkové částce nepřesahující 
100 000,- Kč. 

 

4. Náklady projektu 
Dohodnuto, že režijní náklady v této položce uvedené budou účetně vykazovány pololetně, 
a to jak CSVŠ, tak partnerskými organizacemi (FFUK a  PedFUHK).  
Příslušná metodika je vypracována a pro CSVŠ zahrnuje alikvotní část nákladů 
odpovídajících 1 plnému pracovnímu úvazku, s platbami za elektřinu, vodu, topení, opravy, 
používání  internetu a  služby. Tyto náklady činí ročně 32 740,- Kč (pololetně 16 370,- Kč) + 
doložené výdaje za telefonní hovory. 
 

Analogický postup pro vyčíslení a účtování režijních nákladů spojených s řešením projektu 
VYSPA byl doporučen oběma partnerským organizacím.    
 
Ostatní změny ve výši položek  vznikly překvalifikováním nákladů na služby.                         
 

IX. MONITOROVACÍ UKAZATELE 
Zdroje dat pro monitorovací ukazatele 
1.01.00.A – prezenční listiny účastníků kurzu (plánováno 100 účastníků kurzu v r.2007) 
1.02.00.A – jeden z hlavních výsledků projektu  (plánovaná hodnota 1) 
1.04.00.A – rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouvy s partnery  (plánovaná hodnota 3) 
 
2.08.00.A – projekt (plánovaná hodnota 1) 
2.12.00.A – projekt (plánováno 6) 
2.29.00.A – rozhodnutí o poskytnutí dotace a 2 partnerské smlouvy (plánovaná hodnota 3) 
2.33.00.A – příjemce finanční podpory (1) 
2.43.00.A – pracovní smlouvy s řešiteli (plánovaná hodnota 90 %)    
 

                                                 
2  Všichni s výjimkou manažera projektu budou zároveň působit jako lektoři v pilotním kurzu a ve 3 až  

   4 bězích výukových kurzů, realizovaných v příštím roce. 
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1.01.00.B – prezenční listiny účastníků kurzu; rozdělení pohlaví nelze zatím předvídat 
                    zastoupení   účastníků  se předpokládá 25 % z území JPD2  
1.02.00B –  projekt VYSPA; 1střednědobý kurz kombinované formy studia 
1.04.00.B – rozhodnutí o poskytnutí dotace a partnerské smlouvy; jde o 1 příspěvkovou organizaci  
                   (CSVŠ) a 2 veřejné vysoké školy (vzdělávací organizace) 
1.30.00.B – prezenční listiny účastníků kurzu, u nichž zastoupení jednotlivých pohlaví zatím nelze  
                   předvídat 
1. 31.00.B – dtto 
 
2.08.00.B –  plánováno 1 
2.10.00.B –  plánováno 1 
2.12.00.B – plánováno 6 
2.29.00.B – 3 (CSVŠ + FF UK a  PedF UHK) 
2.33.00.B – 1 (příjemce  dotace) 
2.43.00.B –  plánuje se 100, ale zastoupení obou pohlaví nelze předvídat 
 
 
Podíl cílové skupiny z území JPD 2 (v %) 30 
Je projekt převážně fyzicky realizován v území JPD 2 ANO  

Ulice U Lužického semináře  
Číslo popisné 90 
Číslo orientační 13 
Městská část Praha 1 – Malá Strana 

Přesná adresa realizace 

PSČ 118 00 

 
 
   MONITOROVACÍ ZPRÁVA ( č. 2 – zkráceno) 
o realizaci projektu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu 
NUTS 2 hlavní město Praha 
verze 1.01  
platnost od 15. srpna 2006 

I. ÚDAJE O PROJEKTU A O P ŘÍJEMCI 
Číslo opatření 3.1 
Registrační číslo projektu 2116 
Příjemce Centrum pro studium vysokého školství, IČO 00237752 
Název projektu Vysokoškolská  pedagogika 
Typ zprávy průběžná čtvrtletní  X mimořádná  závěrečná  
Pořadové číslo zprávy 2 
Monitorované období 01. 06. 2006 – 31. 08. 2006 
Datum vypracování zprávy 25. 09. 2006 

Žádost o platbu ANO 
Jméno a příjmení Ing. Jiří Průcha 
Telefon 257 011 349 

Zhotovitel zprávy 

Email prucha@csvs.cz 
Datum zahájení realizace 01. 01. 2006 
Datum ukončení realizace 31. 12. 2007 
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II. REALIZACE PROJEKTU 
II.1 Realizované klí čové aktivity 
Číslo aktivity 1 
Název klíčové aktivity Pojetí kurzu a vzdělávací cíle 
Období realizace aktivity 01/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno – viz MZ 1. 
 

 
Číslo aktivity 2 
Název klíčové aktivity Pořízení HW + SW 
Období realizace aktivity 01 – 03/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno – viz MZ 1. 
 

 
Číslo aktivity 3 
Název klíčové aktivity Příprava www stránek - aktualizace 
Období realizace aktivity 01 – 03/06, dále průběžně 

 
 
 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Obsah www stránek na adresách nositele projektu (CSVŠ) i obou partnerů (UK Praha UHK 
v H. Králové) byl aktualizován v souladu s postupem řešení projektu.  Stánky informující o 
projektu VYSPA byly obohaceny o přípravu výběrových řízení na převod výukových 
materiálů do podoby h-textů v HTML jazyce a na technické zpracování studijního prostředí 
kurzu. Kromě toho byly tyto stránky uveřejněny na serveru Mendelovy zemědělské a 
lesnické univerzity v Brně.  
Doplněny byly také informace o dodatcích partnerských smluv (vypracovaných na základě 
doporučení kontrolní komise Magistrátu hl.m. Prahy) a o postupu tvorby výukových textů. 
 

   
Číslo aktivity 4 
Název klíčové aktivity Výběr učiva kurzu a jeho didaktické zpracování 
Období realizace aktivity 03 – 05/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Dokončeny uvedené plánované aktivity, zahrnující i formulaci zadání samostatných prací,  
povinné i doporučené literatury a dalších obecných náležitostí každého modulu. 
 

 
Číslo aktivity 5 
Název klíčové aktivity Čtvrtletní zpráva  (tato monitorovací zpráva č. 2) 
Období realizace aktivity 06 – 08/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Pololetní zprávu nahrazuje tato druhá MZ – viz aktivita č. 8 
 

 
Číslo aktivity 6 
Název klíčové aktivity Analýza, modularizace a dávkování učiva pro h-textové 
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uspořádání studijních materiálů 
Období realizace aktivity 05 – 08/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Po krocích uvedených v MZ 1 pokračovaly práce na tvorbě výukových textů. Obsah učiva 
všech modulů byl převeden do podoby vhodné k samostatnému studiu. Učivo bylo rozděleno 
na jednotlivé dávky a pro každou z nich byla formulována zadání, jejichž (s)plnění má 
informovat studující o postupu jejich učení. Autoři také připravili průběžné testy a návrh jejich 
automatizovaného vyhodnocení. Texty  nyní obsahují i grafické doplňky (tabulky, grafy, 
diagramy, schémata, vysvětlivky, popř. glosáře) a popis oživujících obrázků, odlehčujících 
text. Ve všech případech, kde to bylo účelné, obsahují výukové materiály odkazy na 
modelová řešení (v „klíči“ správných odpovědí) a jsou tak v podstatě připraveny pro 
technické zpracování do HTML jazyka. 
 

 
Číslo aktivity 7 
Název klíčové aktivity Příprava a realizace výukových videoklipů 
Období realizace aktivity 03 – 11/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
 V MZ 1 byly uvedeny důvody, pro které byl změněn harmonogram realizace této aktivity. 
V aktuálním období byly spojeny původně navržené scénáře do komplexně pojaté situace, 
která je z pedagogického hlediska typická pro všechny výukové moduly, a tím je téma 
zkoušky. Byl vypracován a v autorském týmu připomínkován podrobný scénář, zahrnující 
alternativní situace, charakteristické pro její průběh.  K jednotlivým videoklipům je navržen 
soubor diskusních otázek, které budou probrány na 2. tutoriálu připravovaného kurzu a mají 
zahrnout všechny podstatné aspekty této klíčové situace, citlivé zejména z hlediska 
sociálního přístupu účastníků. Po jednání s představiteli katedry dokumentaristiky FAMU byl 
z řad studentů určen režisér scének, který se zavázal vybrat i příslušné aktéry a do konce 
plánovaného období zajistit realizaci videoklipů.  
V realizačním týmu bylo také rozhodnuto, že další typické  scénky, týkající se prezentace 
učiva na přednáškách, seminářích a cvičeních, budou zařazeny jako sestřihy z už 
pořízených videozáznamů dosavadní výuky, konané v rámci kurzů inženýrské pedagogiky. 
 

 
Číslo aktivity 8 
Název klíčové aktivity Pololetní zpráva  (tato monitorovací zpráva č. 2) 
Období realizace aktivity 06 – 08/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Původně plánovanou pololetní zprávu nahrazuje tato druhá MZ, popisující stav řešení 
projektu za shora uvedené období. 
 

 
Číslo aktivity 9 
Název klíčové aktivity Příprava technické platformy 
Období realizace aktivity 06 – 07/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
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Po ustavení hodnotící komise a formulování požadavků na zajištění technické platformy (viz 
MZ 1) byly vybrány 3 firmy: 

• Gcomp.,s.r.o; 
• BSP Multimedia, s.r.o; 
• LANGMaster International, s.r.o. 

Firma Gcomp, spol. s r.o. provozuje dlouhodobě portál  www.ella.cz a je tvůrcem 
rady elektronických kurzů pro oblast informační gramotnosti. Zúčastňuje se seminářů  o e-
learningu   a vytvořila např. slovník e-learningu, který je přístupný na stránkách www.ella.cz . 
Na serveru  www.elabyrint.cz  jsou firmy, které mají zaregistrované kurzy. 

Pokud jde o BSP Multimédia, s.r.o,  je to známý producent multimediálních pomůcek 
pro školy. 

Firma LANGMaster International, s.r.o. je předním tvůrcem multimediálních 
výukových programů s mnoha zahraničními kontakty a rozsáhlými zkušenostmi v oblasti 
jazykového a odborného vzdělávání.   
           Firmy měly pro obě výběrová řízení zaslat konkretizované návrhy svých řešení obou 
produktů (studijního prostředí i SW zpracování výukových hypertextů) do 17. 7. 2006  14:00 
hodin. Požadavky na technické řešení i kritéria pro hodnocení nabídek byla uvedena na 
internetových stránkách  (www.csvs.cz/projekty/www _VYSPA.doc a zároveň v dopisech 
adresovaných uvedeným firmám (viz v MZ 1 

 

II.2 Další informace o pr ůběhu realizace projektu 
Vzhledem k organizaci akademického roku na vysokých školách se v průběhu července a 
srpna 2006 neuskutečnily pravidelné schůzky řešitelského týmu, ale pouze jednání členů 
řídícího výboru projektu. Nejbližší další schůzka byla stanovena na 11. 9. 2006. 
Během měsíce září budou uzavřeny smlouvy s dodavateli a bude zahájena spolupráce 
autorského týmu s programátory vybraných firem, zajišťujících technickou platformu kurzu. 
V následujícím období se připravuje výběrové řízení na PR managera, který převezme 
odpovědnost za publicitu výstupů a produktů projektu. (Do této doby publicitu zajišťoval 
především vedoucí projektu.) 
Na základě doporučení kontrolní komise Magistrátu hl. m. Praha (viz oddíl VI) byly 
formulovány dodatky obou partnerských smluv a signovány ředitelkou CSVŠ i děkany 
partnerských fakult UK a UHK. 
 

 
III. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

III.1 Přehled čerpání uznatelných výdaj ů 
Schválený rozpočet projektu (v Kč) 4 425 000 
Celková schválená podpora (v Kč) 4 425 000 
Uznatelné výdaje prokazované v tomto období (v Kč)  
Prokázané uznatelné výdaje od zahájení realizace (v Kč)  

 
III.4 Přehled žádostí o platbu 
Požadováno v přiložené žádosti (v Kč)  
Předchozí žádosti o platbu 
Pořadové číslo Datum Vyplaceno (v Kč) 
0 - záloha  1 605 250 
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1 červen 2006    592130,52 
2   
3  1 605 250 
Celkem:  
Vyplaceno z přidělené finanční podpory (v %) 25 
Poznámky 
K datu vypracování této zprávy požadovaná platba  (592130,52 Kč) nebyla realizována. 
 

 

VI. PŘEHLED PROVEDENÝCH KONTROL 
Název subjektu, který provedl kontrolu Magistrát hl. m. Praha 
Datum kontroly 25. 5. 2006 
Číslo kontroly 1 
Závěry kontroly 
Nebyly shledány nedostatky při realizaci projektu jak z hlediska obsahové a procedurální 
stránky, tak z hlediska plnění plánovaných aktivit a hospodaření s přidělenými finančními 
prostředky. 
 
Nápravná opatření splněna ANO 
Poznámky 
Vypracovat dodatky k oběma partnerským smlouvám podle připomínek uvedených 
v protokole. Tyto dodatky byly zformulovány a podepsány všemi účastníky (ředitelkou 
CSVŠ a děkany partnerských fakult UK i UHK). 
 

 

VIII. PUBLICITA 
Popis zajištění publicity a informování o projektu 
Byly aktualizovány webové stránky CSVŠ, FF UK a PedF UHK informující o projektu VYSPA 
(viz aktivita č.3).  
V revue pro vysokoškolskou a vědní politiku AULA  (č. 3/2006, s. 41–45) je publikován 
článek věnovaný tomuto projektu s odkazem na instituce, které projekt financují. 
RNDr. J. Lisalová připravila referát pro mezinárodní konferenci IGIP v Tallinu (18. – 21. 9. 
2006) o řešení projektu VYSPA a finančních zdrojích. 
Ing. Jiří Průcha připravil hlavní referát na konferenci E-learning  ve zdravotnictví (21. a 22. 9. 
2006, hotel Hřebečníky), v jehož rámci bude informovat o projektu VYSPA a poskytovatelích 
finančních prostředků. 
 
 

IX. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 
Formální změny ve sledovaném období 
 
 
Věcné změny ve sledovaném období 
 
 
Změny rozpočtu ve sledovaném období 
 
 
Zdroje dat pro monitorovací ukazatele 
Zdrojem k monitorovacímu ukazateli 1.04.00, stejně jako k ukazatelům 1.0437  a  2.289.00 
jsou partnerské smlouvy a jejich dodatky. 
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Komentář k monitorovacím ukazatelům 
Počet podpořených organizací (3, z toho 2 VŠ) a počet vytvořených partnerství (2) jsou 
zatím jediné ukazatele, které projekt v tomto stupni rozpracovanosti splňuje.   
 
Podíl cílové skupiny z území JPD 2 (v %)  
Je projekt převážně fyzicky realizován v území JPD 2 ANO 

Ulice U Lužického semináře  
Číslo popisné 90 
Číslo orientační 13 
Městská část Praha 1 – Malá Strana 

Přesná adresa realizace 

PSČ 118 00 

 
 

MONITOROVACÍ ZPRÁVA  č. 3 (zkrácena) 
o realizaci projektu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu 
NUTS 2 hlavní město Praha 
 
II. REALIZACE PROJEKTU 
II.1 Realizované klí čové aktivity 
Číslo aktivity 1 
Název klíčové aktivity Pojetí kurzu a vzdělávací cíle 
Období realizace aktivity 01/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno – viz MZ 1. 

 

Číslo aktivity 2 
Název klíčové aktivity Pořízení HW + SW 
Období realizace aktivity 01 – 03/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno – viz MZ 1. 

 

Číslo aktivity 3 
Název klíčové aktivity Příprava www stránek - aktualizace 
Období realizace aktivity 01 – 03/06, dále průběžně 

 
 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Obsah www stránek na adresách nositele projektu (CSVŠ) i obou partnerů (UK Praha UHK 
v H. Králové) byl aktualizován v souladu s postupem řešení projektu.  Stánky informující o 
projektu VYSPA byly obohaceny o: 
a) zrušení původního zadávacího řízení na převod výukových materiálů do podoby h-textů 
v HTML jazyce a na technické zpracování studijního prostředí kurzu; 
b) vypracování scénáře a jeho realizaci do podoby výukového videoklipu na téma „Zkouška“; 
c) text nového zadávacího řízení (uvedeného sub a/) který bude zveřejněn na 
www:esfcr.cz . 

   
Číslo aktivity 4 
Název klíčové aktivity Výběr učiva kurzu a jeho didaktické zpracování 
Období realizace aktivity 03 – 05/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno – viz MZ 2.  
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Číslo aktivity 5 
Název klíčové aktivity Čtvrtletní zpráva   
Období realizace aktivity 09 – 11/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Tato monitorovací zpráva č. 3 

 
Číslo aktivity 6 
Název klíčové aktivity Analýza, modularizace a dávkování učiva pro h-textové 

uspořádání studijních materiálů 
Období realizace aktivity 05 – 08/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno – viz MZ 2. 

 
Číslo aktivity 7 
Název klíčové aktivity Příprava a realizace výukových videoklipů 
Období realizace aktivity 03 – 11/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
 Podle schválené změny harmonogramu byl definitivně upraven scénář výukového 
videoklipu „Zkouška“ a realizován studenty FAMU. V současné době je videoklip dokončen a 
je k dispozici jako součást připravovaného kurzu VYSPA.   
V realizačním týmu bylo také rozhodnuto, že další typické  scénky, týkající se prezentace 
učiva na přednáškách, seminářích a cvičeních, budou zařazeny jako sestřihy z už 
pořízených videozáznamů dosavadní výuky, konané v rámci kurzů inženýrské pedagogiky. 

 
Číslo aktivity 8 
Název klíčové aktivity Pololetní zpráva   
Období realizace aktivity 06 – 08/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno v rámci MZ č. 2 
  

 
Číslo aktivity 9 
Název klíčové aktivity Příprava technické platformy 
Období realizace aktivity 09 – 12/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Na doporučení referentek Magistrátu hl. m. Prahy bylo zrušeno původně vypsané zadávací 
řízení (viz MZ č. 2) a připraveno nové (se stejnými podmínkami na dodání služby). Jeho text 
bude uveřejněn na www: esfcr.cz  s konečným termínem dodání návrhů 13.12.2006. Tím 
došlo k posunutí původně plánovaného termínu a k příslušné změně harmonogramu 
projektu. 

 
Číslo aktivity 10 
Název klíčové aktivity Posouzení obsahu a uspořádání učiva; jazyková úprava 
Období realizace aktivity 08 – 10/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Dokončeny jazykové redakce a věcné i metodické expertízy definitivních verzí výukových 
textů všech modulů. 

 
 

Číslo aktivity 11 
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Název klíčové aktivity Úpravy textů po expertízách 
Období realizace aktivity 11 – 12/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
V současné době autoři jednotlivých modulů upravují výukové texty podle připomínek 
jazykové redaktorky a připomínek z věcných expertíz. 

 

Číslo aktivity 12 
Název klíčové aktivity Výroční zpráva 
Období realizace aktivity 11 – 12/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Tato MZ 3 

II.2 Další informace o pr ůběhu realizace projektu 
V průběhu monitorovaného období se v září, říjnu a listopadu uskutečnily 3 schůzky 
řešitelského týmu a na ně navazující schůzky řídícího výboru projektu. 
V prosinci budou uzavřeny nové smlouvy s vybraným dodavatelem a bude zahájena 
spolupráce autorského týmu s programátory vybrané firmy, zajišťujících technickou 
platformu kurzu. 
V následujícím období se připravuje výběrové řízení na PR managera, který převezme 
odpovědnost za publicitu výstupů a produktů projektu. (Do této doby publicitu zajišťoval 
především vedoucí projektu.) 

 
III. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

III.1 Přehled čerpání uznatelných výdaj ů 
Schválený rozpočet projektu (v Kč) 4 425 000 
Celková schválená podpora (v Kč) 4 425 000 
Uznatelné výdaje prokazované v tomto období (v Kč)    422 245,21 
Prokázané uznatelné výdaje od zahájení realizace (v Kč)  

 
III.4 Přehled žádostí o platbu 
Požadováno v přiložené žádosti (v Kč) 422 232,73 
Předchozí žádosti o platbu 
Pořadové číslo Datum Vyplaceno (v Kč) 
0 - záloha  1 106 250, 00 
1 červen 2006    592 130,52 
2 Prosinec 2006    379 099,90 
3   
Celkem: 2 077 480,42 
Vyplaceno z přidělené finanční podpory (v %) 48,8  
Poznámky 
 

 

VI. PŘEHLED PROVEDENÝCH KONTROL 
Název subjektu, který provedl kontrolu Magistrát hl. m. Praha 
Datum kontroly 25. 5. 2006 
Číslo kontroly 1 
Závěry kontroly 
Nebyly shledány nedostatky při realizaci projektu jak z hlediska obsahové a procedurální 
stránky, tak z hlediska plnění plánovaných aktivit a hospodaření s přidělenými finančními 
prostředky. 
Nápravná opatření splněna ANO 
Poznámky 
Vypracovat dodatky k oběma partnerským smlouvám podle připomínek uvedených 



 27 

v protokole. Tyto dodatky byly zformulovány a podepsány všemi účastníky (ředitelkou 
CSVŠ a děkany partnerských fakult UK i UHK). 

 

VII. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU 
Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů 
a)Na doporučení referentek Magistrátu hl. m. Prahy bylo zrušeno zadávací řízení na 
dodavatele studijního prostředí kurzu VYSPA a v souvislosti s tím i smlouvy s již vybranými 
dodavateli.  
b) Realizace výukového videoklipu na dané téma. 
Popis opatření na odstranění těchto problémů 
a) V současné době je připraven text nového zadávacího řízení, které bude vypsáno 
začátkem prosince 2006 (s podmínkami pro dodavatele i hodnotícími kritérii). 
b) Byl vytvořen scénář výukového videoklipu „Zkouška“, zadán studentům FAMU a 
prakticky realizován  (viz klíčová aktivita č. 7). 

 

VIII. PUBLICITA 
Popis zajištění publicity a informování o projektu 
Byly aktualizovány webové stránky CSVŠ, FF UK a PedF UHK informující o projektu VYSPA 
(viz aktivita č.3).  
RNDr. J. Lisalová přednesla referát na mezinárodní konferenci IGIP v Tallinu (Estonsko,18. 
– 21. 9. 2006) o řešení projektu VYSPA a poskytovatelích finančních zdrojů. 
Ing. J. Průcha přednesl hlavní referát na konferenci E-learning  ve zdravotnictví (21. a 22. 9. 
2006, hotel Hřebečníky), v jehož rámci informoval o projektu VYSPA a poskytovatelích 
finančních prostředků. 
Dne 10. 11. prezentoval Ing. J. Průcha informace o projektu VYSPA na semináři konaném 
pod záštitou rektora ve Středočeském vysokoškolském institutu Kladno. Účastníkům byly 
zároveň rozdány propagační letáčky o tomto projektu. 

 

IX. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 
Formální změny ve sledovaném období 
 
Věcné změny ve sledovaném období 

a) Změna harmonogramu v souvislosti s vypsáním nového zadávacího řízení na dodání 
služby, týkající se vytvoření studijního prostředí kurzu VYSPA. 

       b) Posunutí termínu tvorby výukového videoklipu podle scénáře „Zkouška“. 
Změny rozpočtu ve sledovaném období 
Převedení prostředků z položky 5.3.3 do položky 1.1 

 

XI. MONITOROVACÍ UKAZATELE 
Zdroje dat pro monitorovací ukazatele 
Zdrojem k monitorovacímu ukazateli 1.04.00, stejně jako k ukazatelům 1.0437  a  2.289.00 
jsou partnerské smlouvy a jejich dodatky. 
Komentář k monitorovacím ukazatelům 
Počet podpořených organizací (3, z toho 2 VŠ) a počet vytvořených partnerství (2)  
1 podpořený vzdělávací střednědobý kombinovaný program. Zdrojem ukazatelů je 
původní znění projektu.  
Podíl cílové skupiny z území JPD 2 (v %)  
Je projekt převážně fyzicky realizován v území JPD 2 ANO 

Ulice U Lužického semináře  
Číslo popisné 90 
Číslo orientační 13 
Městská část Praha 1 – Malá Strana 

Přesná adresa realizace 

PSČ 118 00 
AKTUALITY      OBSAH 
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MONITOROVACÍ ZPRÁVA  č. 4 
o realizaci projektu JPD 3  (zkráceno) 
 
 

VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
II. REALIZACE PROJEKTU 
II.1 Realizované klí čové aktivity 
Číslo aktivity 1 
Název klíčové aktivity Pojetí kurzu a vzdělávací cíle 
Období realizace aktivity 01/06 2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Spnlěno (MZ 1) 
Číslo aktivity 2 
Název klíčové aktivity Pořízení HW +SW 
Období realizace aktivity 01 – 06 2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Realizováno (MZ 2) 
Číslo aktivity 3 
Název klíčové aktivity Příprava www stránek (aktualizace) 
Období realizace aktivity 01 –  03 2006 a pak průběžně 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Obsah www stránek na adresách nositele projektu i partnerů byl aktualizován, podle 
průběhu řešení. 
Přibyly informace o průběhu nového výběrového řízení na technickou realizaci projektu a 
zpráva o konzultacích manažera projektu i odborných řešitelů s programátory firmy 
GComp.s.r.o 
 
Číslo aktivity 4 
Název klíčové aktivity Výběr učiva a jeho didaktické zpracování 
Období realizace aktivity 03 – 05 2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno (MZ 2) 
 
Číslo aktivity 5 
Název klíčové aktivity Čtvrtletní zpráva 
Období realizace aktivity 12 / 06 – 02/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Tato zpráva (MZ 4) 
 
Číslo aktivity 6 
Název klíčové aktivity Analýza, modularizace a dávkování učiva pro h-textové 

uspořádání výukových materiálů 
Období realizace aktivity 05 – 08/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno (MZ 2) 
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Číslo aktivity 7 
Název klíčové aktivity Příprava a realizace výukových videoklipů 
Období realizace aktivity  
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno (MZ 2) 
 
Číslo aktivity 8 
Název klíčové aktivity Pololetní zpráva 
Období realizace aktivity 06 – 08/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno (MZ 2) 
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Číslo aktivity 9 
Název klíčové aktivity Příprava technické platformy 
Období realizace aktivity 02 – 04/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Po zrušení původního zadávacího řízení bylo vyhlášeno řízení nové, uveřejněné na 
příslušné www stránce esfcr.cz.  Podmínky, průběh řízení a jeho závěr je uveden v příloze 
této zprávy. 
Číslo aktivity 10 
Název klíčové aktivity Posouzení obsahu a uspořádání učiva, jazykové úpravy 
Období realizace aktivity 08 – 10/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno (MZ 3) 
Číslo aktivity 11 
Název klíčové aktivity Úpravy textů po expertízách 
Období realizace aktivity 11 – 12/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno (MZ 3) 
lo aktivity 12 
Název klíčové aktivity Výroční zpráva 
Období realizace aktivity 11 – 12/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno (MZ 3) 
 
Číslo aktivity 13 
Název klíčové aktivity Zpracování kurzu do elektronické podoby 
Období realizace aktivity 02 – 04/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Po zrušení původního a vypsání nového zadávacího řízení na dodavatele technických 
služeb došlo k posunutí termínu technické realizace kurzu (viz změněný harmonogram 
v příloze). 
 
Číslo aktivity 14 
Název klíčové aktivity Sepsání pokynů ke studiu a metodiky práce tutorů je v návrhu, 

který prochází připomínkovým řízením řešitelů. 
Období realizace aktivity 02/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Následně v  březnu 2007 proběhnou definitivní úpravy uvedených podkladů na základě 
shromážděných připomínek.  
V rámci získávání frekventantů kurzu VYSPA byl také v tomto období připraven: 
 
a)  stručný informační materiál pro potenciální zájemce o studium (e znění nového 
formuláře) pro  podpořené osoby, který zároveň poslouží jako závazná přihláška do kurzu); 
  
b) ucelená informace o distančním a kombinovaném studiu, jako součást  studijních 
materiálů umístěných jak na výukových DVD nosičích, tak v internetovém portálu LMS 
VYSPA. 
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Číslo aktivity 15 
Název klíčové aktivity Průběžná zpráva 
Období realizace aktivity 03/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
 Tato MZ 4 

 
II.2 Další informace o pr ůběhu realizace projektu 
V monitorovaném období se v prosinci, lednu a únoru uskutečnily 3 workshopy řešitelů a na 
ně navazující schůzky řídícího výboru projektu. 
V únoru byly podepsány nové smlouvy s výhercem zadávacího řízení firmou GComp. s.r.o., 
a byly zahájeny odborné konzultace s programátory. 
Během měsíce března a dubna 2007 budou technicky zpracované texty výukových modulů 
individuálně upraveny autory a programátory do definitivní podoby. 
Texty i všechny pomůcky a instrukce budou převedeny na DVD nosiče a umístěny zároveň 
na internetovém portálu. 

 

III. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 
Předmět zadávacího řízení Uzavřeno 
Zajištění technické platformy pro realizaci kurzu VYSPA ANO 
Poznámky 
Na doporučení Magistrátu hl. m. Prahy bylo zrušeno původní zadávací řízení (viz MZ 3) a 
vypsáno nové, umožňující vyřešení hlavních technických požadavků jedinou firmou. 
Podrobnosti jsou uvedené v příloze této zprávy. 

 

V. PŘEHLED PROVEDENÝCH KONTROL 
Název subjektu, který provedl kontrolu Magistrát hl. m. Praha 
Datum kontroly 25. 5. 2006 
Číslo kontroly 1 
Závěry kontroly 
Nebyly shledány nedostatky při realizaci projektu jak z hlediska obsahové a procedurální 
stránky, tak z hlediska plnění plánovaných aktivit a hospodaření s přidělenými finančními 
prostředky. 
Nápravná opatření splněna ANO 
Poznámky 
Bylo nutné vypracovat dodatky partnerských smluv podle připomínek. 

 
VI. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU 
Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů 
Posun termínu technické realizace kurzu související s opakovaným vypsáním zadávacího 
řízení. 
Popis opatření na odstranění těchto problémů 
Řešení si vyžádá změnu organizace kurzu a návaznost výuky jednotlivých studijních skupin 
tak, aby všichni zájemci začali studovat do konce roku 2007. 

 
VII. PUBLICITA 
Popis zajištění publicity a informování o projektu 
VŠ pražského regionu byly písemně osloveny, seznámeny s projektem a požádány o účast 
svých učitelů v kurzu VYSPA. 
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VIII. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 
Formální změny ve sledovaném období 
 
Věcné změny ve sledovaném období 
a) Změna harmonogramu v souvislosti se zpožděním technické realizace projektu. 
b) Změna v plánované organizaci studia. 
 
Změny rozpočtu ve sledovaném období 
 
 

 

X. MONITOROVACÍ UKAZATELE 
Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů se vykazují pomocí Benefit MONITORING, podrobnosti jsou obsaženy 
v příloze č. 1 Monitorovací zprávy. 
 
Zdroje dat pro monitorovací ukazatele 
Zdrojem  MU 1.0400 a MZ 1.0437 i 2.289.00 jsou partnerské smlouvy a jejich dodatek. 
 
Komentář k monitorovacím ukazatelům 
Počet podpořených organizací (3, z toho 2 VŠ) a počet vytvořených partnerství (2), 1 
podpořený střednědobý kombinovaný studijní program. Zdrojem těchto ukazatelů je původní 
znění projektu. 
Podíl cílové skupiny z území JPD 2 (v %)  
Je projekt převážně fyzicky realizován v území JPD 2 ANO  

Ulice U Lužického semináře  
Číslo popisné 90 
Číslo orientační 13 
Městská část Praha 1 – Malá Strana 

Přesná adresa realizace 

PSČ 118 00 

XI. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

XI.1 Přehled čerpání uznatelných výdaj ů 
Schválený rozpočet projektu (v Kč) 4 425 000,- 
Celková schválená podpora (v Kč) 4 425 000,- 
Uznatelné výdaje prokazované v tomto období (v Kč)    221197,88 
Prokázané uznatelné výdaje od zahájení realizace (v Kč) 1 614 754,61 

XI.4 Přehled žádostí o platbu 
Požadováno v přiložené žádosti (v Kč)  
Předchozí žádosti o platbu 

Pořadové číslo Datum přijetí platby na účet 
projektu Přijato na účet projektu (v Kč) 

0 - záloha  1 106 250, - 
1 06/2006    592 130,52 
2 12/2006    379  099,90 
3   
Celkem: 2 077 480,42 
Přijato na účet z přidělené finanční podpory (v %)             48,8 
Poznámky 
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XI.5 Odhad následující žádosti o platbu 
Předpokládaný termín předložení 30. 06. 2007 
Předpokládaný objem žádosti 700 000,- 
Poznámky 
Prokázané výdaje, doplatek za vytvoření tech. platformy a platba za služby PR managera 

 

UPRAVENÝ  HARMONOGRAM PROJEKTU VYSPA  
 

2006 
klíčová aktivita 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Pojetí  a vymezení vzdělávacích 
cílů  X X           
 Pořízení HW+SW    X X                    
Příprava www stránek X X X          
Čtvrtletní zpráva   X          
Výběr učiva a jeho didaktické 
uspořádání   X X X        
Analýza učiva, modularizace, 
dávkování; výukové videoklipy         X X X  
Pololetní zpráva    X         
Příprava technické platformy         X X X  
Posouzení obsahu a uspořádání 
učiva; jazyková úprava         X X X   
Úprava textů po expertízách           X X 
Výroční zpráva           X X 

2007 
klíčová aktivita 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Zpracování kurzu do e-podoby X X           
 Průvodce; metodika výuky; 
dotazník  X X                      
Kritické čtení výukových textů  X X          
Dílčí zpráva   X          
Pilotáž kurzu     X X       
Zapracování námětů a 
připomínek       X      
Dílčí zpráva    X         
Technická adaptace   X X         
Realizace kurzu       X X X X X  
Diseminace výsledků           X X 
Závěrečná zpráva            X 

AKTUALITY    OBSAH 
 

 
MONITOROVACÍ ZPRÁVA č. 5 
o realizaci projektu JPD 3 (zkráceno) 
verze 1.3  
platnost od 1. března 2007 

VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

II. REALIZACE PROJEKTU 
II.1 Realizované klí čové aktivity 
Číslo aktivity 1 
Název klíčové aktivity Pojetí kurzu a vzdělávací cíle 
Období realizace aktivity 01/06 2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
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Splněno (MZ 1) 
Číslo aktivity 2 
Název klíčové aktivity Pořízení HW +SW 
Období realizace aktivity 01 – 06 2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Realizováno (MZ 2) 
 
Číslo aktivity 3 
Název klíčové aktivity Příprava www stránek (aktualizace) 
Období realizace aktivity 01 –  03 2006 a pak průběžně 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Obsah www stránek na adresách nositele projektu i partnerů byl aktualizován, podle 
průběhu řešení. 
Přibyly informace o publicitě projektu, zpráva o konzultacích manažera projektu i odborných 
řešitelů s programátory firmy GComp.s.r.o a zahájení výuky kurzu. 
Adresa: http://www.csvs.cz/intranet - Projekty - VYSPA 
Číslo aktivity 4 
Název klíčové aktivity Výběr učiva a jeho didaktické zpracování 
Období realizace aktivity 03 – 05 2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno (MZ 2) 
 
Číslo aktivity 5 
Název klíčové aktivity Čtvrtletní zpráva 
Období realizace aktivity 12 / 06 – 02/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Zpráva (MZ 4) 
 
Číslo aktivity 6 
Název klíčové aktivity Analýza, modularizace a dávkování učiva pro h-textové 

uspořádání výukových materiálů 
Období realizace aktivity 05 – 08/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno (MZ 2) 

 
Číslo aktivity 7 
Název klíčové aktivity Příprava a realizace výukových videoklipů 
Období realizace aktivity  
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno (MZ 2) 
 
Číslo aktivity 8 
Název klíčové aktivity Pololetní zpráva 
Období realizace aktivity 06 – 08/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno (MZ 2) 
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Číslo aktivity 9 
Název klíčové aktivity Příprava technické platformy 
Období realizace aktivity 02 – 04/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Po zrušení původního zadávacího řízení bylo vyhlášeno řízení nové, uveřejněné na 
příslušné www stránce esfcr.cz.  Podmínky, průběh řízení a jeho závěr je uveden v příloze 
č. 15 této zprávy. 

 
Číslo aktivity 10 
Název klíčové aktivity Posouzení obsahu a uspořádání učiva, jazykové úpravy 
Období realizace aktivity 08 – 10/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno (MZ 3) 

 
Číslo aktivity 11 
Název klíčové aktivity Úpravy textů po expertízách 
Období realizace aktivity 11 – 12/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno (MZ 3) 

 
Číslo aktivity 12 
Název klíčové aktivity Výroční zpráva 
Období realizace aktivity 11 – 12/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno (MZ 3) 

 
Číslo aktivity 13 
Název klíčové aktivity Zpracování kurzu do elektronické podoby 
Období realizace aktivity 02 – 04/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Vítězná firma vzešlá z nového zadávacího řízení GComp. s.r.o,  zpracovala kurz technicky, 
a to pro off-line studium (z CD nosičů) i pro on-line studium prostřednictvím vybudovaného 
internetového portálu VYSPA. 

 
Číslo aktivity 14 
Název klíčové aktivity Sepsání pokynů ke studiu a metodiky práce tutorů je v návrhu, 

který prochází připomínkovým řízením řešitelů. 
Období realizace aktivity 02/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Následně v  březnu 2007 proběhly definitivní úpravy uvedených podkladů na základě 
shromážděných připomínek.  
V rámci získávání frekventantů kurzu VYSPA byl také v tomto období připraven: 
 

a)  stručný informační materiál pro potenciální zájemce o studium (ve znění nového 
formuláře) pro  podpořené osoby, který zároveň poslouží jako závazná přihláška do kurzu); 
  
b) ucelená informace o distančním a kombinovaném studiu, jako součást  studijních 
materiálů umístěných jak na výukových DVD nosičích, tak v internetovém portálu LMS 
VYSPA. 
(viz příloha č. 17 MZ 4) 
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Číslo aktivity 15 
Název klíčové aktivity Průběžná zpráva 
Období realizace aktivity 06/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
 Tato MZ 5 

 

Číslo aktivity 16; 17; 18 
Název klíčové aktivity Kritické čtení textů v rámci pilotáže a jejich definitivní úpravy 
Období realizace aktivity 04/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
 Všichni autoři přečetli technicky zpracované  výukové texty, předali firmě GComp. s.r.o. 
písemné připomínky a konzultovali jejich úpravy. Supervizi textů uskutečnil také  
PhDr. L. Štindl Ing. J. Průcha a RNDr. J. Lisalová. 

 

Číslo aktivity 20 
Název klíčové aktivity Definitivní úpravy technické adaptace 
Období realizace aktivity 05/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
 Konečná grafická úprava provedená na nosiči CD i internetového portálu, doplnění obrázků 
Umístění databáze účastníků s fotografiemi na vnitřních www stránkách a přidělení 
přístupových hesel. 
 

 
 

Číslo aktivity 21 
Název klíčové aktivity Zahájení výuky 
Období realizace aktivity 05 – 12/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
 Výuka zahájena 2 tutoriály dne 10. a 11.  5. 2007 v prostorách CSVŠ, v.v.i. a v počítačové 
učebně PedF UK v Praze. Program uvádí příloha č. 16 

 

II.2 Další informace o pr ůběhu realizace projektu 
V monitorovaném období se v březnu, dubnu a květnu uskutečnily 3 workshopy řešitelů a na 
ně navazující schůzky řídícího výboru projektu. 
Po podepsání nové smlouvy s výhercem zadávacího řízení firmou GComp. s.r.o., 
byly zahájeny odborné konzultace s programátory. 
Během měsíce března a dubna 2007 byly technicky zpracované texty výukových modulů 
individuálně upraveny autory a programátory do definitivní podoby. 
Texty i všechny pomůcky a instrukce byly převedeny na CD nosiče a umístěny zároveň na 
internetovém portálu v systému LMS MOODLE (viz www.vyspa.csvs.cz) 

 

III. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 
Předmět zadávacího řízení Uzavřeno 
Zajištění technické platformy pro realizaci kurzu VYSPA ANO 
Poznámky 
Na doporučení Magistrátu hl. m. Prahy bylo zrušeno původní zadávací řízení (viz MZ 3) a 
vypsáno nové, umožňující vyřešení hlavních technických požadavků jedinou firmou. 
Podrobnosti byly uvedeny v příloze MZ 4. Průběh a výsledky obsahuje příloha č. 15 

 

V. PŘEHLED PROVEDENÝCH KONTROL 
Název subjektu, který provedl kontrolu Magistrát hl. m. Praha 
Datum kontroly 25. 5. 2006 
Číslo kontroly 1 
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Závěry kontroly 
Nebyly shledány nedostatky při realizaci projektu jak z hlediska obsahové a procedurální 
stránky, tak z hlediska plnění plánovaných aktivit a hospodaření s přidělenými finančními 
prostředky. 
Nápravná opatření splněna ANO 
Poznámky 
Bylo nutné vypracovat dodatky partnerských smluv podle připomínek. 

 
VI. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU 
Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů 
Posun termínu technické realizace kurzu související s opakovaným vypsáním zadávacího 
řízení. 
Popis opatření na odstranění těchto problémů 
Řešení si vyžádalo změnu organizace kurzu a návaznost výuky jednotlivých studijních 
skupin tak, aby všichni zájemci začali studovat do konce roku 2007. 

 
VII. PUBLICITA 
Popis zajištění publicity a informování o projektu 
VŠ pražského regionu byli písemně osloveni, prorektoři všech veřejných, státních i 
soukromých vysokých škol, seznámeni s projektem a požádáni o propagaci účasti učitelů 
v kurzu VYSPA (viz přílohu č. 14). 
Tři řešitelé (Lisalová; Papřoková; Průcha) navrhli anglickou verzi textu posteru, informujícího 
účastníky mezinárodní konference SEFI–IGIP v maďarském Miškolci. Konference se 
uskuteční ve dnech 1. až 4. 7. 2007  a projekt představí RNDr. Jindra Lisalová. Autoři již byli 
informování, že příspěvek byl přijat. K příští monitorovací zprávě bude přiložen program 
konference i text posteru. 
 

VIII. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 
Formální změny ve sledovaném období 
 
Věcné změny ve sledovaném období 
a) Změna harmonogramu v souvislosti se zpožděním technické realizace projektu. 
b) Změna v plánované organizaci studia. 
 
Změny rozpočtu ve sledovaném období 
 

X. MONITOROVACÍ UKAZATELE   
Zdroje dat pro monitorovací ukazatele 
Zdrojem  MU 1.0400 a MZ 1.0437 i 2.289.00 jsou partnerské smlouvy a jejich dodatek. 
 
Komentář k monitorovacím ukazatelům 
Počet podpořených organizací (3, z toho 2 VŠ) a počet vytvořených partnerství (2), 1 
podpořený střednědobý kombinovaný studijní program. Zdrojem těchto ukazatelů je původní 
znění projektu. 
Podíl cílové skupiny z území JPD 2 (v %)  
Je projekt převážně fyzicky realizován v území JPD 2 ANO  
Přesná adresa realizace Ulice U Lužického semináře  



 38 

Číslo popisné 90 
Číslo orientační 13 
Městská část Praha 1 – Malá Strana 
PSČ 118 00 

XI. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

XI.1 Přehled čerpání uznatelných výdaj ů   
Schválený rozpočet projektu (v Kč) 4 425 000,- 
Celková schválená podpora (v Kč) 4 425 000,- 
Uznatelné výdaje prokazované v tomto období (v Kč)    221197,- 
Prokázané uznatelné výdaje od zahájení realizace (v Kč) 1 614 754,- 

XI.2 Vlastní zdroje   
Celkové financování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů 
(v Kč) 

 

Financování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů v tomto 
období (v Kč) 

 

Prokázané financování uznatelných výdajů z vlastních 
zdrojů od zahájení realizace (v Kč) 

 

XI.3 Příjmy projektu    
Celkové předpokládané příjmy projektu (v Kč)  
V tomto monitorovaném období (v Kč) 30,59,- 
Kumulované příjmy od zahájení realizace (v Kč) 79,42,- 
Zdroj příjmů projektu  
Úroky částek uložených na bankovním učtu 
Poznámky 
 

 

XI.4 Přehled žádostí o platbu    
Požadováno v přiložené žádosti (v Kč) 621 179,96 
Předchozí žádosti o platbu 

Pořadové číslo Datum přijetí platby na účet 
projektu Přijato na účet projektu (v Kč) 

0 - záloha  1 106 250, - 
1 06/2006    592 130,52 
2 12/2006    379  099,90 
3   
Celkem: 2 077 480, 42 
Přijato na účet z přidělené finanční podpory (v %) 48,8 
Poznámky 
Požadovaná částka je včetně zálohy na dodavatelské služby podle přiložené smlouvy (viz 
příloha 15 a 16) 

 
XI.5 Odhad následující žádosti o platbu 
Předpokládaný termín předložení 30. 06. 2007 
Předpokládaný objem žádosti 700 000,- 
Poznámky 
Doložené výdaje a doplatek za provedení dodavatelských služeb 
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XIII. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
 Příloha Přiloženo  

1 Monitorovací ukazatele (sestava vygenerovaná z programu Benefit 
MONITORING, soubor ve formátu. xml a ve formátu .pdf) 

ANO 

2 Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor ve formátu .xls) ANO 

3 Přehled poskytnutých podpor de minimis a veřejných podpor (soubor ve 
formátu .xls) 

NE 

4 Žádost o platbu (sestava vygenerovaná z programu Benefit, soubor ve 
formátu. xml) 

ANO 

5 Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je zároveň předkládána 
žádost o platbu; soubor ve formátu .xls) 

ANO 

6 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o 
platbu; soubor ve formátu .xls) 

ANO 

6A Rozpis mzdových výdajů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o 
platbu; soubor ve formátu .xls) 

ANO 

6B Rozpis cestovních náhrad (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o 
platbu; soubor ve formátu .xls) 

ANO 

7 Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána žádost o platbu) ANO 

8 Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána žádost o platbu) ANO 

9 Přepracovaný rozpočet projektu (pokud byly provedeny nepodstatné změny 
rozpočtu; soubor ve formátu .xls) 

NE 

10 Upravený harmonogram projektu  ANO 

11 Auditorská zpráva (pouze pro závěrečnou zprávu pro projekty nad 3 mil. Kč) NE 

12 Souhrnná informace o realizovaném projektu NE 

13 Syllabus prezentace kurzu VYSPA ANO 

14 Dopis prorektorům pražských vysokých škol ANO 

15 Druhé zadávací řízení na technické zpracování výukových textů ANO 

16 Program zahájení výuky kurzu VYSPA ANO 
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MONITOROVACÍ ZPRÁVA č. 6 
o realizaci projektu JPD 3 (zkráceno) 
verze 1.3  
platnost od 1. března 2007 

 
VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
II. REALIZACE PROJEKTU 
II.1 Realizované klí čové aktivity 
Číslo aktivity 1 
Název klíčové aktivity Pojetí kurzu a vzdělávací cíle 
Období realizace aktivity 01/06 2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno (MZ 1) 

 
Číslo aktivity 2 
Název klíčové aktivity Pořízení HW +SW 
Období realizace aktivity 01 – 06 2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Realizováno (MZ 2) 

 
Číslo aktivity 3 
Název klíčové aktivity Příprava www stránek (aktualizace) 
Období realizace aktivity 01 –  03 2006 a pak průběžně 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Obsah www stránek na adresách nositele projektu i partnerů byl aktualizován, podle 
průběhu řešení. 
Přibyly informace o publicitě projektu, zpráva o konzultacích manažera projektu i odborných 
řešitelů s programátory firmy GComp.s.r.o a zahájení výuky kurzu. 
Adresa: http://www.csvs.cz/intranet - Projekty - VYSPA 
Číslo aktivity 4 
Název klíčové aktivity Výběr učiva a jeho didaktické zpracování 
Období realizace aktivity 03 – 05 2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno (MZ 2) 
 
Číslo aktivity 5 
Název klíčové aktivity Čtvrtletní zpráva 
Období realizace aktivity 12 / 06 – 02/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno -zpráva (MZ 4) 
 
Číslo aktivity 6 
Název klíčové aktivity Analýza, modularizace a dávkování učiva pro hypertextové 

uspořádání výukových materiálů 
Období realizace aktivity 05 – 08/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno (MZ 2) 
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Číslo aktivity 7 
Název klíčové aktivity Příprava a realizace výukových videoklipů 
Období realizace aktivity 03 – 11/06 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno (MZ 2) 
 
Číslo aktivity 8 
Název klíčové aktivity Pololetní zpráva 
Období realizace aktivity 06 – 08/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno - MZ 2 

 
Číslo aktivity 9 
Název klíčové aktivity Příprava technické platformy 
Období realizace aktivity 02 – 04/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Po zrušení původního zadávacího řízení bylo vyhlášeno řízení nové, uveřejněné na 
příslušné www stránce esfcr.cz.  Podmínky, průběh řízení a jeho závěr sou uvedeny 
v příloze MZ 4. 

 
Číslo aktivity 10 
Název klíčové aktivity Posouzení obsahu a uspořádání učiva, jazykové úpravy 
Období realizace aktivity 08 – 10/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno  - MZ 3 

 
Číslo aktivity 11 
Název klíčové aktivity Úpravy textů po expertízách 
Období realizace aktivity 11 – 12/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno - MZ 3 

 
Číslo aktivity 12 
Název klíčové aktivity Výroční zpráva 
Období realizace aktivity 11 – 12/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Splněno - MZ 3 
 

 
Číslo aktivity 13 
Název klíčové aktivity Zpracování kurzu do elektronické podoby 
Období realizace aktivity 02 – 04/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Po zrušení původního a vypsání nového zadávacího řízení na dodavatele technických 
služeb došlo k posunutí termínu technické realizace kurzu (viz změněný harmonogram 
v příloze č. 10). 
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Číslo aktivity 14 
Název klíčové aktivity Sepsání pokynů ke studiu a metodiky práce tutorů je v návrhu, 

který prochází připomínkovým řízením řešitelů. 
Období realizace aktivity 02/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
V  březnu 2007 proběhly definitivní úpravy uvedených podkladů na základě shromážděných 
připomínek.  
V rámci získávání frekventantů kurzu VYSPA byl také v tomto období připraven: 
a)  stručný informační materiál pro potenciální zájemce o studium (ve znění nového 
formuláře) pro  podpořené osoby, který zároveň poslouží jako závazná přihláška do kurzu); 
 b) ucelená informace o distančním a kombinovaném studiu, jako součást  studijních 
materiálů umístěných jak na výukových DVD nosičích, tak v internetovém portálu LMS 
VYSPA (viz zvláštní příloha MZ) . 

 
Číslo aktivity 15 
Název klíčové aktivity Průběžná zpráva 
Období realizace aktivity 03/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
 Splněno - MZ 4 

 
II.2 Další informace o pr ůběhu realizace projektu 
V monitorovaném období se v květnu 2007 uskutečnil workshop řešitelů a na něj navazující 
schůzka řídícího výboru projektu. Další setkání se uskuteční až v září 2007, protože během 
července a srpna jsou vysokoškolské prázdniny. 
V srpnu byl připraven program tutoriálu II, který se bude konat pro nově přihlášené účastníky 
studia a pro ty dříve přihlášené, kteří se nemohli zúčastnit I. tutoriálu. 
RNDr. J. Lisalová se v červenci zúčastnila mezinárodní konference v Miškolci (Maďarsko), 
kde prezentovala poster informující o projektu VYSPA. Program konference je součástí 
zvláštní přílohy této zprávy. 
Po zahájení studia byly zjištěny drobné nedostatky v technickém zpracování kurzu a 
obratem odstraněny programátory firmy GComp.,s.r.ro. 

 
II.3 Změny v plánovaných klí čových aktivitách - žádné 
 
III. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 
Přehled uzavřených zadávacích uvádí část 3 (viz dále) 
 

V. PŘEHLED PROVEDENÝCH KONTROL 
Název subjektu, který provedl kontrolu Magistrát hl. m. Praha 
Datum kontroly 25. 5. 2006 
Číslo kontroly 1 
Závěry kontroly 
Nebyly shledány nedostatky při realizaci projektu jak z hlediska obsahové a procedurální 
stránky, tak z hlediska plnění plánovaných aktivit a hospodaření s přidělenými finančními 
prostředky. 
Nápravná opatření splněna ANO 
Poznámky 
Bylo nutné vypracovat dodatky partnerských smluv podle připomínek. 

 
VI. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU 
Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů 
Ve fungování internetového portálu kurzu VYSPA se vyskytly drobné technické nedostatky, 
snižující uživatelský komfort studia. 
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Popis opatření na odstranění těchto problémů 
Po upozornění adresovaném správci výukového portálu (firma GComp.,s.r.o.) byly okamžitě 
odstraněny, takže zatím portál funguje bezchybně. 

 
VII. PUBLICITA 
Popis zajištění publicity a informování o projektu 
Aktualizace webové stránky CSVŠ v.v.i. 
Prezentace projektu VYSPA na mezinárodní konferenci IGIP v Miškolci (Maďarsko) – viz 
příloha č.13) 
Informace do ČTK dne 6.8.(příloha č.14) a následně telefonický rozhovor RNDr.Jindry 
Lisalové a E-mail s redaktorkou Palaščákovou (příloha č.14a). Na základě článku v ČTK 
vznikl článek na www.ihned.cz dne 9.8.na adrese http://vzdelavani.ihned.cz/c4-10110250-
21775230-d00000_d-vysokoskolsti-ucitele-si-mohou-doplnit-pedagogicke-vzdelani-v-kursech  
(Příloha č.14b). 
Dne 24.8.2007 byl poslán článek „Kurz Vysokoškolská pedagogika“(příloha č.15a) těmto 
novinám – Lidové noviny (příloha č.15), Mladá fronta dnes (příloha č.16), 24hodin (příloha 
č.17). Ozvala se redaktorka deníku Lidové noviny a udělal rozhovor s RNDr.Jindrou 
Lisalovou pro článek, který byl otištěn v Lidových novinách v září 2007 (viz www.lidovky.cz). 

VIII. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU - žádné 

IX. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU - žádné 

X. MONITOROVACÍ UKAZATELE 
Zdroje dat pro monitorovací ukazatele 
Zdrojem  MU 1.0400 a MZ 1.0437 i 2.289.00 jsou partnerské smlouvy a jejich dodatek. 
 
Komentář k monitorovacím ukazatelům 
Počet podpořených organizací (3, z toho 2 VŠ) a počet vytvořených partnerství (2), 1 
podpořený střednědobý kombinovaný studijní program. Zdrojem těchto ukazatelů je původní 
znění projektu. 
Podíl cílové skupiny z území JPD 2 (v %)  
Je projekt převážně fyzicky realizován v území JPD 2 ANO  

Ulice U Lužického semináře  
Číslo popisné 90 
Číslo orientační 13 
Městská část Praha 1 – Malá Strana 

Přesná adresa realizace 

PSČ 118 00 

XI. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

XI.1 Přehled čerpání uznatelných výdaj ů 
Schválený rozpočet projektu (v Kč) 4 425 000,- 
Celková schválená podpora (v Kč) 4 425 000,- 
Uznatelné výdaje prokazované v tomto období (v Kč)    405 545,40 
Prokázané uznatelné výdaje od zahájení realizace (v Kč) 2 845 146,10    

Podrobnosti o čerpání uznatelných výdajů  jsou uvedeny v příloze č. 5 Monitorovací zprávy 
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XI.2 Vlastní zdroje -  žádné  

XI.3 Příjmy projektu 
Celkové předpokládané příjmy projektu (v Kč)  160,- 
V tomto monitorovaném období (v Kč)    24,18 
Kumulované příjmy od zahájení realizace (v Kč)  126,89 
Zdroj příjmů projektu  
Úroky částek uložených na bankovním učtu 
Poznámky 
 

 
XI.4 Přehled žádostí o platbu 
Požadováno v přiložené žádosti (v Kč) 405 521,22 
Předchozí žádosti o platbu 

Pořadové číslo Datum přijetí platby na účet 
projektu Přijato na účet projektu (v Kč) 

0 - záloha  1 106 250, - 
1 06/2006    592 130,52 
2 12/2006    379  099,90 
3 4/2007    421 912,23 
4 7/2007    221 167,29 
Celkem: 2 720 559,94 
Přijato na účet z přidělené finanční podpory (v %) 61,49 
Poznámky 
 

 

XI.5 Odhad následující žádosti o platbu 
Předpokládaný termín předložení 27. 09. 2007 
Předpokládaný objem žádosti 400 000,- 
Poznámky 
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XIII. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 Příloha Přiloženo 

1 Monitorovací ukazatele (sestava vygenerovaná z programu Benefit 
MONITORING, soubor ve formátu. xml a ve formátu .pdf) 

ANO 

2 Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor ve formátu .xls) ANO 

3 Přehled poskytnutých podpor de minimis a veřejných podpor (soubor ve 
formátu .xls) 

NE 

4 Žádost o platbu (sestava vygenerovaná z programu Benefit, soubor ve 
formátu. xml) 

ANO 

5 Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je zároveň 
předkládána žádost o platbu; soubor ve formátu .xls) 

ANO 

6 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost 
o platbu; soubor ve formátu .xls) 

ANO 

6A Rozpis mzdových výdajů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o 
platbu; soubor ve formátu .xls) 

ANO 

6B Rozpis cestovních náhrad (pouze pokud je zároveň předkládána žádost 
o platbu; soubor ve formátu .xls) 

ANO 

7 Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána žádost o platbu) ANO 

8 Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána žádost o platbu) ANO 

9 Přepracovaný rozpočet projektu (pokud byly provedeny nepodstatné 
změny rozpočtu; soubor ve formátu .xls) 

NE 

10 Přepracovaný harmonogram projektu ANO 

11 Auditorská zpráva (pouze pro závěrečnou zprávu pro projekty nad 3 mil. 
Kč) 

NE 

12 Souhrnná informace o realizovaném projektu 
 

NE 

13 Kopie článku ze zahraniční konference IGIP, Miškolec, Maďarsko ANO 

14,a,b Oznámení ČTK o projektu VYSPA, E-mail s ČŤK – redaktorkou 
Palaščákovou, článek na www.ihned.cz  

ANO 

15, a E-mail redakci Lidové noviny, článek Kurz Vysokoškolská pedagogika ANO 

16 E-mail redakci Mladá fronta dnes ANO 

17 E-mail redakci 24hodin ANO 
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MONITOROVACÍ ZPRÁVA   7 (zkráceno) 
o realizaci projektu JPD 3 
verze 1.3  
platnost od 1. března 2007 

 
ĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
REALIZACE PROJEKTU 
Realizované klí čové aktivity 
Aktivity 1 – 20 byly popsány v předchozích monitorovacích zprávách (č. 1 – 6). 
 
Číslo aktivity                         21  
Název klíčové aktivity Realizace kurzu VYSPA 
Období realizace aktivity 09 – 11/2007 
Podrobný popis realizace 
klíčové aktivity 

 

 Zahájení kurzu i pro ostatní účastníky bylo spojeno s pilotáží. Z důvodů posunutí termínu 
realizace technické platformy. Další účastníci se hlásili po zveřejnění informace o kurzu 
v denním tisku. Přihlášky proto byly přijímány i v tomto období. 
Číslo aktivity 22 
Název klíčové aktivity Projektový management a vedení kurzu 
Období realizace aktivity 09 - 11/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Probíhá průběžně, viz výkazy práce a prezenční listiny z pracovních porad řešitelů a členů 
řídící komise. 
  

 
Číslo aktivity 23 
Název klíčové aktivity Školící semináře a diseminace výsledků 

Období realizace aktivity 09 - 11/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Po celé monitorovací období Dr. Lisalová přijímala nové zájemce o studium, a předávala jim DVD nosiče s  V listopadu 2007 se uskute
výukovými texty.  
18. a 19 září 2007 byl znovu uspořádán zahajovací tutoriál pro později přihlášené zájemce o studium. 
(viz příloha č. 13). 
19., 20. a 21. listopadu  200 byl uspořádán II. tutoriál a průběžně probíhalo hodnocení elektronicky  
zasílaných  písemných prací z vybraných výukových  modulů. (viz příloha č. 14). 

 
Další informace o pr ůběhu realizace projektu 
Další setkání řešitelů projektu a řídícího výboru proběhlo v září, říjnu a listopadu 2007, 
protože během července a srpna byly vysokoškolské prázdniny. 
V srpnu byl připraven program tutoriálu I,  který se opakovaně uskutečnil  v září 2007pro 
nově přihlášené účastníky studia i pro ty dříve přihlášené, kteří se nemohli zúčastnit 
květnového  tutoriálu. 
Pokračovalo odstraňování drobných technických nedostatků zjištěných  vlivem použití 
různých browserů  studenty. 
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PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU 
Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů 
Ve fungování internetového portálu kurzu VYSPA se vyskytly drobné technické nedostatky, 
snižující uživatelský komfort studia (vlivem různých čtecích programů, užívaných studenty). 
Popis opatření na odstranění těchto problémů 
Po upozornění adresovaném správci výukového portálu (firma GComp.,s.r.o.) byly okamžitě 
odstraňovány. 

 
PUBLICITA 
Popis zajištění publicity a informování o projektu 
Aktualizace webové stránky CSVŠ v.v.i. Adresa: http://www.csvs.cz/intranet - Projekty - 
VYSPA .   
Ozvala se redaktorka deníku Lidové noviny a udělala rozhovor s RNDr.Jindrou Lisalovou pro 
článek, který byl otištěn v Lidových novinách 14. 9. 2007 (viz příloha č. 15). 

MONITOROVACÍ UKAZATELE 
Zdroje dat pro monitorovací ukazatele 
Zdrojem  MU 1.0400 a MZ 1.0437 i 2.289.00 jsou partnerské smlouvy a jejich dodatek. 
 
Komentář k monitorovacím ukazatelům 
Počet podpořených organizací (3, z toho 2 VŠ) a počet vytvořených partnerství (2), 1 
podpořený střednědobý kombinovaný studijní program. Zdrojem těchto ukazatelů je původní 
znění projektu. 
Do 30. 11. 2007 bylo přihlášeno 82 studentů (z toho 31 žen). Z území JPD2 je to celkem 25 
studentů. 
Studenti zvolili celkem 317 modulů. 
27 studentů se účastnilo prvního tutoriálu v květnu  při prezentaci obsahu 11 výukových 
modulů. Opakovaného prvního tutoriálu v září 2007se zúčastnilo 13 studentů.  
II. tutoriálu, konaného v listopadu 2007 se zúčastnilo 20 studentů. 
Všichni přihlášení dostali 1DVD nosič s výukovými texty i dalšími informacemi o studiu a 
zároveň byli podrobně seznámeni s technickou obsluhou výukového portálu 
www.vyspa.csvs.cz určeného ke studiu on-line. 
V listopadu 2007byly zahájeny přípravy na závěrečné zkoušky. 
Podíl cílové skupiny z území JPD 2 (v %) 30 
Je projekt převážně fyzicky realizován v území JPD 2 ANO  

Ulice Sokolská  
Číslo popisné 1898 
Číslo orientační 4 
Městská část Praha 2 

Přesná adresa realizace 

PSČ 120 00 

 
FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 

Přehled čerpání uznatelných výdaj ů 
Schválený rozpočet projektu (v Kč) 4 425 000,- 
Celková schválená podpora (v Kč) 4 425 000,- 
Uznatelné výdaje prokazované v tomto období (v Kč) 1 029 111,79 
Prokázané uznatelné výdaje od zahájení realizace (v Kč) 3 873 256,80 
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Příjmy projektu 
Celkové předpokládané příjmy projektu (v Kč)  
V tomto monitorovaném období (v Kč)   32,63 
Kumulované příjmy od zahájení realizace (v Kč) 221,63 
Zdroj příjmů projektu  
Úroky částek uložených na bankovním učtu                            
Poznámky 
 

 
Přehled žádostí o platbu 
Požadováno v přiložené žádosti (v Kč) 405 521,22 
Předchozí žádosti o platbu 

Pořadové číslo Datum přijetí platby na účet 
projektu Přijato na účet projektu (v Kč) 

0 - záloha  1 106 250, - 
1 06/2006    592 130,52 
2 12/2006    379 099,90 
3 4/2007    421 912,23 
4 7/2007    221 167,29 
5 9/2007          824 124,86 
6 11/2007    362 941,48 
7 12/2007      42 579,73 
   
Celkem:  3 950 206,01 
Přijato na účet z přidělené finanční podpory (v %)        89,27 
Poznámky 
 

 
XI.5 Odhad následující žádosti o platbu 
Předpokládaný termín předložení 1.2. 2008 
Předpokládaný objem žádosti 50 000,- 
Poznámky 
Úhrada za provedení auditu 
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PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 Příloha Přiloženo  

1 Monitorovací ukazatele (sestava vygenerovaná z programu Benefit 
MONITORING, soubor ve formátu. xml a ve formátu .pdf) 

ANO 

2 Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor ve formátu .xls) NE 

3 Přehled poskytnutých podpor de minimis a veřejných podpor (soubor ve 
formátu .xls) 

NE 

4 Žádost o platbu (sestava vygenerovaná z programu Benefit, soubor ve 
formátu. xml) 

ANO 

5 Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je zároveň 
předkládána žádost o platbu; soubor ve formátu .xls) 

ANO 

6 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost 
o platbu; soubor ve formátu .xls) 

ANO 

6A Rozpis mzdových výdajů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o 
platbu; soubor ve formátu .xls) 

ANO 

6B Rozpis cestovních náhrad (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o 
platbu; soubor ve formátu .xls) 

ANO 

7 Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána žádost o platbu) ANO 

8 Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána žádost o platbu) ANO 

9 Přepracovaný rozpočet projektu (pokud byly provedeny nepodstatné 
změny rozpočtu; soubor ve formátu .xls) 

ANO 

10 Přepracovaný harmonogram projektu ANO 

11 Auditorská zpráva (pouze pro závěrečnou zprávu pro projekty nad 3 mil. 
Kč) 

NE 

12 Souhrnná informace o realizovaném projektu 
 

NE 

13 Pozvánka na opakovaný I. tutoriál s programem ANO 

14 Pozvánka na II. tutoriál s programem ANO 

15 Kopie článku o projektu VYSPA otištěném v deníku LN ANO 
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3  Výběrové řízení 

 A) Technického zpracování všech výukových modul ů kurzu  VYSPA do 
podoby h-text ů (určených ke studiu off-line z DVD nosičů) 

Požadavky 

Dodavatel zajistí: 

1.  SW zpracování 12 až 14 modulů kurzu VYSPA na základě dodaných textů s těmito parametry: 
1. Strukturované stránky obsahující učivo. Stránky půjde procházet sekvenčně 

v definovaném pořadí nebo volitelně ze zobrazeného obsahu. 
a. Doplnění ilustrativní grafikou dle doporučení autorů. 
b. Vyhodnocované testovací otázky jedna či více správných odpovědí (volbou 

z nabízených a/nebo symbolu (čísla, písmena, krátkého řetězce znaků – např. 
jednoslovná odpověď se synonymy, popř. určení pořadí). 

c. Kurz bude umožňovat prohlížení dodaných komponent – po instalaci potřebných 
prohlížečů. 

d. V rámci takto zpracovaných modulů bude možné tisknout studijní materiály. 
 

2. Kurzy budou šířeny jak formou CD ROM, tak pomocí studijního prostředí vytvořeného na 
Internetu. Kromě vlastní obsahové náplně jednotlivých kurzů musí být v rámci dodávky 
vyhotoveny moduly této funkcionality, kvality a technologie: 
• Moduly budou obsahovat texty, rozdělené na jednotlivé studijní obrazovky. 
• Texty budou dodány včetně precizní a nápadité grafické¨úpravy. 
• Celý kurz bude vypracován jako Flash Media program a bude provozován jak na internetu, 

tak prostřednictvím DVD nosiče. Pro tato prostředí bude také optimalizován. 
• Moduly mohou obsahovat krátké ozvučené videoklipy. 
• Celkový rozsah výukových textů je cca 700 stran (s funkčními prázdnými plochami na 

stránce a obrázky (schématy, grafy, tabulkami apod.). 
Prosíme o krátký, velice stručný popis každé funkcionality pro pochopení navrhovaného řešení.  

Hodnotící kritéria  
Došlé nabídky budou hodnoceny podle níže uvedeného souboru kritérií, doporučeného ze strany 

ESF a příslušného manuálu pro příjemce: 
• Kvalita společnosti – kvalita realizačního týmu + kvalita nabízených služeb s váhou pro 

hodnocení 60 % 
• cena s váhou pro hodnocení  40 %. 

Kvalita společnosti - realizačního týmu bude hodnocena podle: 
• Reference. 
• Rozsah programátorských zkušeností (např. počet programátorů, kteří ovládají Macromedia 

Flash). 
• Počet zpracovaných e-learningových kurzů. 

 
Doplňkové, ale důležité kritérium: doba vývoje (v týdnech).  

 
B) SW vytvo ření studijního prost ředí, umíst ěného na internetovém portálu a 
sloužícího ke studiu t ěchže výukových h-text ů (studium  on-line). 
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Požadavky 

Jednou z klíčových součástí projektu bude i elektronický portál se vzdělávacími kurzy. Ten 
musí umožnit: 

• vstup studujících do kurzu jen na základě přiděleného pass-wordu,  
• možnost sjednocené tvorby individuálních www stránek tutorů a studujících, 
• přístup studujících pouze k vlastním studijním výsledkům, 
• e-mailový kontakt studujících s tutory (pro konzultace i předávání a posuzování písemných 

prací),  
• přístup každého z tutorů ke studijním výsledkům studujících a k souboru samostatných 

prací, které sám zadával a hodnotil 
• diskuse všech studujících na témata zadávaná s časovým omezením tutory, 
• pružné databáze pro přehled průběžných výsledků studia i závěru studia, 
• ktualizovatelné kalendárium kurzu 

 
Prosíme pouze o krátký, velice stručný popis na několik řádků každé funkcionality pro 

pochopení navrhovaného řešení. 

Hodnotící kritéria 
Došlé nabídky budou hodnoceny podle níže uvedeného souboru kritérií, doporučeného ze 

strany ESF a příslušného manuálu pro příjemce: 
• Kvalita nabízených služeb s váhou pro hodnocení 40%, 
• Kvalita realizačního týmu s váhou 40% a 
• Cena s váhou 20%. 

 
Kvalita společnosti - realizačního týmu bude hodnocena podle: 

• Počtu volných programátorů s relevantními zkušenostmi 
• Rozsah programátorských zkušeností – výčet programovacích jazyků 
• Počet let, po které se jednotliví programátoři pracují v IT odvětví 

 
Kvalita nabízených služeb bude hodnocena podle: 

• Krátkého popisu jednotlivých funkcionalit – uvedených výše 
 

Cena za obě služby bude hodnocena podle její výše (s DPH). Horním limitem je  998 000,- Kč.  
 
Doplňkové, ale důležité kritérium:  doba vývoje (v týdnech). 
 
VÝSLEDKY 
 

Zadávací řízení bylo vyhlášeno  standardním způsobem na a předepsaném formuláři, 
umístěným na adrese: www.esfcr.cz   (28. 11. 2006 a ukončeno 13. 12. 2006). Přihlásili se  3  
Zájemci:  
a) LANGMaster international, s.r.o., Liberec; 
b) Gcomp. s.r.o., Praha; 
c) Oxygen Solution, s.r.o, Jihlava. 
 
Výběrová komise po zhodnocení ceny a kvality dosažení hodnotících kritérií vybrala firmu       
Gcomp., s.r.o., se kterou uzavřela  následně pracovní smlouvu.  
 

AKTUALITY   OBSAH 
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4  Publicita  

• Článek v AULE  č. 3/2006  

• Celostátní konference NCDiV v Ostrav ě 

• Mezinárodní konference IGIP (Internationale Gesells chaft für Ingenieurpädagogik) 
v Tallinu (zá ří 2006) 

• Konference eLearning ve zdravotnictví 

 
• Konference o moderních vzd ělávacích technologií ve St ředočeském 

vysokoškolském institutu v Kladn ě. 
 
 

• Informace do ČTK dne 6.8.(p říloha č.14) a následn ě telefonický rozhovor RNDr.Jindry 
Lisalové a E-mail s redaktorkou Palaš čákovou (p říloha č.14a). Na základě článku 
v ČTK vznikl článek na www.ihned.cz  dne 9.8.na adrese http://vzdelavani.ihned.cz/c4-
10110250-21775230-d00000_d-vysokoskolsti-ucitele-si -mohou-doplnit-pedagogicke-
vzdelani-v-kursech   (Příloha č.14b). 

 
• Dne 24.8.2007 byl poslán článek „Kurz Vysokoškolská pedagogika“(p říloha č.15a) 

těmto novinám – Lidové noviny (p říloha č.15), Mladá fronta dnes (p říloha č.16), 
24hodin (p říloha č.17). Ozvala se redaktorka deníku Lidové noviny a u dělal rozhovor 
s RNDr.Jindrou Lisalovou pro článek, který byl otišt ěn v Lidových novinách 14. zá ří 
2007 (viz www.lidovky.cz ). 

 
• Článek v AULE č.2/2007 o konferenci IGIP v Miskolci. 
 

Propagace projektu na konferencích 
Ve dnech 28. – 30.června 2006 se na EF VŠB-TU Ostrava konala IV. mezinárodní 

konference „Distanční vzdělávání v České republice – současnost a budoucnost“, kterou pořádalo 
Národní centrum distančního vzdělávání CSVŠ společně s výše uvedenou ekonomickou fakultou. 
Projekt „Vysokoškolská pedagogika“ (VYSPA), který je financován Evropskými sociálními fondy, 
MPSV a hlavním městem Praha, byl na této konferenci propagován formou posteru. Po celou dobu 
konání konference byl poster vystaven v chodbě před zasedací místností (viz foto) a ještě byly u 
projektu k dispozici letáčky s popisem projektu. 

Dne 29.6.2006 odpoledne bylo v programu věnováno prezentaci posterů, kterých bylo 
celkem 14. Zájemcům o danou problematiku každý blíže představil o čem daný poster vypovídá a 
popřípadě se vyměnili zkušenosti s vedením podobných projektů. 

Na základě této propagace byly navázány kontakty s některými účastníky konference, kteří 
by rádi na tomto projektu spolupracovali nebo tam přihlásili některé svoje učitele pro absolvování 
připravovaného kurzu „Vysokoškolská pedagogika“. 

Poster byl také představen formou příspěvku publikovaném ve sborníku zmíněné 
konference. Sborník obdrželi všichni účastníci konference, kteří jej dají k dispozici svým kolegům 
na pracovištích. Projekt tak bude propagován na vysokých školách, ale i v soukromých firmách, 
jejichž zástupci se konference také zúčastnili. 
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          Poster na konferenci.  
 
Na uvedené webové adrese je mezi dalšími fotografiemi z konference i  poster „VYSPA“ 
http://www.my.opera.com/DanuseBauerova/albums/show. dml?id=93431&page=1&skip=0&s
how=0&perscreen=20  

Konference IGIP-SEFI v Miskolci (Ma ďarsko) 

Jindra Lisalová 

 

Ve dnech 1.- 4.7. 2007 proběhla společná konference mezinárodních organizací IGIP 
(Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik) a SEFI (Société Européenne pour la 
Formation des Ingénieurs) na Univerzitě v Miškolci. Více než 350  účastníků z celého světa se 
setkalo, aby si vyměnili zkušenosti s výukou inženýrů.  

Workshopy zahrnovaly tato témata: způsobilost k výzkumu ve vzdělávání inženýrů; spojení mezi 

cestou, co učíme a inženýrskou praxí (vedla bývalá profesorka vysoké školy, nyní pracující pro 

Hawlet Packard a přirovnávala výuku k tomu, že bychom se teoreticky učili hrát fotbal a nikdy si to 

nezkusili na hřišti); stoupající globální kapacita pro výzkum vzdělávání inženýrů; vytvoření vysoce 

kvalitní výuky o životním prostředí pomocí ICT; dobrá praxe ve vzdělávání inženýrů; interkulturní 

vzdělávání; vývoj nových multimediálních kurzů v inženýrské pedagogice.  

 

Na posledně jmenovaný workshop navazoval poster, který jsme za CSVŠ, v.v.i. prezentovali s 

názvem “Vysokoškolská pedagogika v LMS MOODLE” (VYSPA – viz www.vyspa.csvs.cz ). Byl  o 

něj zájem, a protože kurz vychází ze standardů IGIP, mohou absolventi tohoto kurzu (jestliže splnili 

všechny úkoly)  požádat o titul ING-PAED IGIP. Kurz je financován Evropským sociálním fondem, 
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státním rozpočtem ČR prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí a rozpočtem 

hlavního města Prahy.  

 

Konference a propagace projektu: 

RNDr. J. Lisalová přednesla referát na mezinárodní konferenci IGIP v Tallinu (18. – 21. 9. 2006) o 
řešení projektu VYSPA a poskytovatelích finančních zdrojíů. 

 
Ing. J. Průcha přednesl hlavní referát na konferenci E-learning  ve zdravotnictví (21. a 22. 

9. 2006, hotel Hřebečníky), v jehož rámci informoval o projektu VYSPA a poskytovatelích 
finančních prostředků. 

  
Dne 10. 11. prezentoval Ing. J. Průcha informace o projektu VYSPA na Středočeském 

vysokoškolském institutu v Kladně. 
 
V březnu 2007 byly osloveny dopisem pražské státní, veřejné i soukromé vysoké školy a 

seznámeny s možností bezplatného studia učitelů vysokoškolské pedagogiky v rámci projektu 
VYSPA. Text dopisu je příloze této zprávy č. 16. 

 
V květnu 2007 se konal workshop zaměřený na tvorbu e-learnigových kurzů pro vysokoškolské 

učitele. Pořádal jej rektlor SVI Kladno. Hlavní referát přednesl Jiří Průcha a program workshopu je 
v příloze č.15 této zprávy. 

 
Ve dnech 1.- 4.7. 2007 proběhla společná konference mezinárodních organizací IGIP 

(Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik) a SEFI (Société Européenne pour la 
Formation des Ingénieurs) na Univerzitě v Miškolci. RNDr. Jindra Lisalová  prezentovala 
příspěvek s názvem “Vysokoškolská pedagogika v LMS MOODLE” (VYSPA – viz 
www.vyspa.csvs.cz ). 
   

• Informa ční leták 
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Centre for Higher Education Studies 
U Luzickeho seminare 13 
118 00 Praha 1 
Czech Republic 
Phone: + + 420 2 57011312         
Fax:     + + 420 2 57011318  
E - mail: sebkova@csvs.cz 
Director:  Ing. Helena Šebková, CSc. www.csvs.cz 
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CENTRUM PRO STUDIUM VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 

PRAHA 

 

 
                

           PROJEKT „VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA“ 
 

Cíle projektuCíle projektuCíle projektuCíle projektu    
a) připravit komplexní multimediální kombinovaný kurz vysokoškolské 

pedagogiky, 
b) naučit vysokoškolské učitele orientovat se v oborech, které nebyly 

náplní jejich vysokoškolského studia a pomocí nichž by se mohla 
zkvalitnit pedagogická práce se studenty. 

K tomu účelu je navržen multimediální kombinovaný kurz pro cílovou 
skupinu, založený na psychologických a pedagogických základech vyučování 
odborným předmětům na vysokých školách v rozsahu  200–210 hodin 
studia. 

 

Cílová skupinaCílová skupinaCílová skupinaCílová skupina    
Pražští vysokoškolští učitelé všech kategorií, přičemž primární cílovou 
skupinou jsou začínající učitelé a učitelé s malou (méně než tříletou) 
pedagogickou praxí, kteří dosud neprošli vysokoškolským pedagogickým 
studijním programem nebo kurzem vysokoškolské pedagogiky. 
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Řešitelský týmŘešitelský týmŘešitelský týmŘešitelský tým    
tvoří kromě pracovníků CSVŠ vysokoškolští učitelé z UK v Praze, MZLU 
v Brně, UHK, UP v Olomouci, VŠB–TU  Ostrava a TU v Liberci. 

VýstupyVýstupyVýstupyVýstupy    
Kurz vysokoškolské pedagogiky obsahující 14 modulů. Pro každý z nich 
bude k dispozici distanční text v HTML jazyce. Pro získání odborných 
dovedností budou ke každému běhu kurzu organizovány 2 povinné tutoriály 
formou týdenních soustředění. 

A.A.A.A. Dostupnost produktůDostupnost produktůDostupnost produktůDostupnost produktů    
DVD nosiče s výukovými texty všech modulů  a vstup do softwarového 
studijního prostředí na internetových stránkách CSVŠ získají všichni 
přihlášení  učitelé, zařazení do pilotního kurzu a do řádných kurzů, které 
proběhnou v roce 2007. 
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5  Zahájení  výuky 

 Dne 10. 5. 2007  byla na pracovišti CSVŠ, v.v.i. zahájena výuka kurzu VYSPA pro dosud 
přihlášených 52 zájemců o studium. Všichni, kdož se písemně přihlásili, získali CD nosič 
s informacemi  o kurzu, organizaci i průběhu studia, výukovými h-texty a videoklipy, prezentující 
různé modely zkoušky. Kromě toho byli seznámení s ovládáním vytvořeného portálu VYSPA 
(v rámci MLS MOODLE), umožňujícím on-line studium přes internet a získali pass-word. Webová 
adresa kurzu je www.vyspa.csvs.cz , Zde si mohou zájemci stáhnout evidenční list a přihlásit se 
do kurzu. 

 Během dvoudenního tutoriálu seznámili tutoři účastníky s podstatou učiva všech výukových 
modulů, s tématy  a požadavky na samostatné práce (včetně termínu odevzdání) a se stanoveným 
průběhem prezenčně konané závěrečné zkoušky. 

 Zájemci o studium vyplňují přihlášku (sloužící zároveň jako evidenční list) – formulář lze 
stáhnout z internetové adresy: www.csvs.cz  - Projekty- VYSPA. 

 Druhý tutoriál se stejným programem se konal 18. a 19. září 2007 a je určen těm 
studujícím, kteří se nemohli zúčastnit prvního tutoriálu, anebo se ke studiu přihlásili později. 
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